
®إيبريكس
)CHO) HuEPO-rألفا إيبويتين

البياناتورقة

السرطانفي استخدم

السرطان مرضى لدى الدم فقر لعالج  )(ESAsالحمر الكريات تكوين تحفيز عوامل استخدام ارتبط الدراسات ، بعض في

وفقط المتزامن ، الكيميائي للعالج نتيجة نشأ الذي الدم فقر لعالج فقط  ESAsاستخدام يجب الوفيات. معدل بزيادة

التحذيرات 4.4 القسم انظر (لتر   /جم120 الهيموجلوبين مستويات تتجاوز أال يجب مناسباً. الدم نقل يعتبر ال عندما

.)لالستخدامواالحتياطات الخاصة

المنتجاسم 1.

محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل  IU  1000EPREX  /0.5محلول

2000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.5   /دوليةوحدة

3000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.3   /دوليةوحدة

4000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.4   /دوليةوحدة

5000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.5   /دوليةوحدة

6000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.6   /دوليةوحدة

8000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 0.8   /دوليةوحدة

10000EPREX  محلول مسبقاً. مملوءة محقنة في للحقن مل 1.0   /دوليةوحدة

20000EPREX  30.000 مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن مل 0.5   /دوليةوحدة

EPREX  40.000 مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن محلول مل 0.75   /دوليةوحدة

EPREX  مسبقاً.مملوءة حقنة في للحقن مل 1.0   /دوليةوحدة

مملوءة محاقن في  alfa )rch(  epoetinمادةمن الحافظة المواد من وخالي معقم بروتيني محلول عن عبارة ®إيبريكس

.™ PROTECSاإلبرة حماية بجهاز مزودة مسبقاً المعبأة المحاقن مسبقاً.

والكميالنوعي التركيب 2.

 CHO(  HuEPO-alfa )rالصيني ،الهامستر مبيض خاليا في  المنتج ( )CHOالمؤتلفالنووي الحمض تقنية .بواسطة

Epoetin
حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام8.4 (دولية وحدة 1000 على مل 0.5 سعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي

مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام16.8 (دولية وحدة 2000 على مل 0.5 سعة مسبقاً مملوءة

مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام25.2 (دولية وحدة 3000 على مل 0.3 بحجم مسبقاً

0.5 سعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام33.6 (دولية وحدة 4000 على مل 0.4 بسعة

على مل 0.6 سعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام42.0 (دولية وحدة 5000 على مل

8000 على مل 0.8 بسعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام50.4 (دولية وحدة 6000

وحدة 10000 على مل 1.0 سعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام67.2 (دولية وحدة

(دولية وحدة 20000 على مل 0.5 سعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام84.0 (دولية

.alfa epoetinمن  )ميكروغرام168.0
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تحتوي ألفا. إيبويتين من  )ميكروغرام252.0 (دولية وحدة 30.000 على مل 0.75 بسعة مسبقاً مملوءة حقنة تحتوي

.alfa epoetinمن  )ميكروغرام336.0 (دولية وحدة 40.000 على مل 1.0 سعة مسبقاً مملوءة حقنة

."الصوديوممن خال "أساسي بشكل أي جرعة ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الطبي المنتج هذا يحتوي

.السواغاتقائمة 6.1 القسم انظرالسواغات ، من كاملة قائمة على للحصول

الصيدالنيالشكل 3.

لإلستعمال. جاهزة محقنة في للحقن محلول

اللون.عديم واضح محلول

السريريةالخصائص 4.

العالجيةالمؤشرات 4.1

إلى: EPREXيشار

بعد يخضعوا لم الذين الكلوي القصور مرضى لدى إكلينيكية بأعراض المصحوب كلوي أصل من الحاد الدم فقر عالج•

الكلى.لغسيل

الكلى.لغسيل يخضعون الذين والبالغين األطفال عند المزمن الكلوي للفشل المصاحب الدم فقر•

العالج تأثير بسبب الدم فقر يحدث حيث النخاعية غير الخبيثة األورام من يعانون الذين المرضى في الدم فقر•

مناسباً.الدم نقل يعتبر ال وحيث المتزامن الكيميائي

المقرر  )لتر  /جم130 <إلى 100  >الدمخضاب (المتوسط   إلى الخفيف الدم بفقر المصابون البالغون المرضى•

التعرض لتقليل  )مل1800 إلى 900 أو وحدات 2-4 (متوقع معتدل دم فقدان مع اختيارية جراحية لعملية إجراؤهم

التعافي.الحمر الكريات تكوين ولتسهيل الخيفي الدم لنقل

لعملية يخضعون الذين البالغين الدم فقر مرضى لدى الهيموجلوبين انخفاض من والحد الذاتي الدم جمع لزيادة•

مسبقاً.الجراحة حول الدم من الكاملة احتياجاتهم إيداع منهم يتوقع ال والذين كبرى جراحية

اإلعطاءوطريقة الجرعة 4.2

عند الهيموجلوبين على الحفاظ لضمان فردية الجرعات تكون أن يجب بانتظام. الدم معامالت مراقبة يجب العالج ، أثناء

مريض.لكل مناسب مستوى

طبي.إشراف تحت األولى الجرعة بإعطاء يوصى السريري ، االختبار أثناء واحد مريض في واحد تأقي تفاعل لوحظ ألنه نظراً

المزمن:الكلوي الفشل أو الكلوي للقصور المصاحب الدم فقر لعالج

غسيل مرضى (روتيني بشكل متاحاً الوريد إلى الوصول يكون حيث المزمن ، الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى في

على بعد ليس المريض (بسهولة متاحاً الوريد إلى الوصول يكون ال عندما الوريد. طريق عن  EPREXإعطاء يفضل  )الكلى

الخاليا تنسج عدم - 4.4 القسم انظر(الجلد تحت  EPREXإعطاء يمكن  )البريتونيالكلى وغسيل الكلى غسيل مرضى
.)النقيةالحمراء

الكلى.غسيل من االنتهاء بعد  EPREXإعطاء دائماً يجب الكلى ، لغسيل يخضعون الذين المرضى في

الكبار:

إعطاؤها يتم األسبوع ، في مرات ثالث كجم ،   /دوليةوحدة 50 هي  alfa )rch(  epoetinمنبها الموصى البدء جرعة

20 <المقترح المعدل (األولية االستجابة على اإلضافية الجرعة زيادات تعتمد أن يجب دقيقة. 1-2 خالل  scأو وريدي كحقن

الحمر الكريات أسالف لتنضج أيام عدة - الحمر الكريات لتكوين الالزمة الزمنية الفترة طول بسبب . )الشهرفي لتر   /جم

الدمويةالدورة في إطالقها ويتم
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بعض في أسابيع 6 حتى تتطلب وقد أسبوعين من أقل في عادة الهيماتوكريت في سريرياً ملحوظة زيادة تالحظ ال -

المرضى.

ارتفاع معدل تجاوز إذا أسابيع. أربعة فترات على كجم   /دوليةوحدة 25 بخطوات الجرعة بزيادة يوصى األمر ، لزم إذا

الجرعة تعديالت إجراء فيجب األسبوع ، في مرات ثالث كجم ،   /دوليةوحدة 50 عند شهرياً لتر   /جم20 الهيموجلوبين

للجرعة مماثلة تعديالت إجراء يجب األسبوعية. الجرعات إحدى حذف طريق وعن جرعة كل في المعطاة الكمية في النزولية

  /دوليةوحدة 200 عام بشكل القصوى الجرعة تتجاوز أال يجب لتر.   /جم120 الهيموغلوبين مستوى تجاوز إذا التنازلية

األسبوع.في مرات ثالث كجم

يمكن  ، )األطفالمرضى في لتر   /جم110 إلى 95 (لتر   /جم100-120 من المستهدف الهيموجلوبين تركيز يتحقق عندما

حقن.ثالث أو حقنتين في  )كجم  /دوليةوحدة -300 100  متوسط (اإلجمالية األسبوعية الصيانة جرعة تقسيم

لنطاق األعلى الحد المداومة الهيموجلوبين تركيز يتجاوز أال يجب المزمن ، الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى في

الهيموجلوبين.تركيز

قد  )لتر /جم   60 (<الهيموغلوبين من جداً منخفضة بمستويات العالج يبدأون الذين المرضى أن إلى المتاحة البيانات تشير

من األخيرة المجموعة تحتاج قد لتر ؛   /جم80 من أعلى  Hbبـ العالج يبدأون الذين أولئك من أعلى صيانة جرعات إلى يحتاجون

كجم.  /دوليةوحدة 100 إلى تصل أسبوعية جرعات إلى المرضى

أطفال:

إلى مقسم العالج  لألطفال:الكلى غسيل لمرضى

مرحلتين:

التصحيحمرحلة

الوريدي.الحقن طريق عن أسبوعيا مرات 3   /كجم  /دوليةوحدة 50

تحقيق يتم حتى أسابيع 4 عن تقل ال فترات على األسبوع في مرات 3   /كجم  /دوليةوحدة 25 مقدارها خطوات في ذلك يتم أن يجب

المنشود.الهدف

هذاضرورياً ، الجرعة تعديل يكون عندما

الصيانة:مرحلة

6.8 إلى 5.9 بين المطلوب النطاق ضمن الهيموجلوبين تركيز على الحفاظ أجل من للجرعة المناسب التعديل إجراء يجب

الذين األطفال من أعلى صيانة جرعات إلى كجم 30 عن أعمارهم تقل الذين األطفال يحتاج عام ، بشكل لتر.   /مليمول

6 بعد السريرية التجارب في التالية المداومة جرعات لوحظت المثال ، سبيل على والبالغين. كجم 30 عن أعمارهم تزيد

العالج.من أشهر

3x معطى  IU  /(Kgالجرعةالوسيط)كجم(الوزن
)أسبوع

المعتادةالمداومة جرعة

>1010075 -150

10 -307560 -150

303330 -100

 )ديسيلتر  /جم6.8 (<جداً منخفضاً لديهم األولي الهيموجلوبين يكون الذين المرضى أن إلى المتاحة السريرية البيانات تشير
.)ديسيلتر  /جم6.8  (>حدة أقل لديهم األولي الدم فقر يكون الذين أولئك من أعلى صيانة جرعات إلى يحتاجون قد

اإلدارةطريقة

المنتج استخدام عدم يجب اإلعطاء. قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب•

نشط.غير يجعله مما السكري ، البروتين طبيعة يفسد قد فالرج تهتز ، ال اللون. تغير أو الجسيمات يعرض الذي

 alfaيحتوي ال حقنة. كل من  EPREXمن فقط واحدة جرعة إعطاء يجب فقط ؛ الفردي لالستخدام  EPREXحقنة كل•

Epoetin  المستخدم.غير الجزء تجاهل المحقنة. استخدام تعيد ال حافظة. مواد على واحدة مرة تستخدم محاقن في
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مسبقاً.المعبأة المحقنة من للحقن  EPREXتحضير•

اتبع دقيقة. 1-2 مدى على سكري أو وريدي حقن شكل على تدار•

الكلى.غسيل إجراء

األنفلونزا.أعراض تشبه أعراض من تعاني

الحقنيتم أن يجب الكلى لغسيل يخضعون الذين المرضى في

لمنمفيداً دقائق 5 لمدة البطيء الحقن يكون قد

الكميات حالة في واحد. حقن موقع أي في مل 1 لحجم األقصى الحد تجاوز ينبغي ال الجلد ، تحت للجرعات بالنسبة•

األمامي.البطن جدار أو األطراف في الحقن إعطاء يجب موقع. من أكثر بين الحقن تقسيم يجب الكبيرة

األخرى.األدوية محاليل مع بالتزامن أو الوريد في التسريب طريق عن تدار ال أخرى. حاوية أي إلى تنقل أو تخفف ال•

يجب الجلد ، تحت وفعالية بأمان  EPREXإدارة يمكنه الرعاية مقدم أو المريض أن الطبيب فيها يقرر التي الحاالت في

واإلعطاء.المناسبة الجرعة بشأن تعليمات توفير

EPREXحقن

واحدة.حقنة في  )مل1 (واحد مليلتر من أكثر عادة المحقونة الكمية تتجاوز ال الجلد. تحت  EPREXحقن تم إذا

للحقن.أخرى سوائل مع خلطه يتم وال بمفرده  EPREXإعطاء يتم

تستخدمه.فال بقوة ، المنتج اهتزاز تم إذا المنتج. تلف إلى طويلة لفترات الشديد االهتزاز يؤدي قد . EPREXمحاقن تهز ال

مسبقاًمملوءة حقنة باستخدام الجلد تحت الحقن كيفية

االستخدام. بعد اإلبرة وخز إصابات منع في للمساعدة  ™ PROTECSاإلبرة حماية بجهاز مزودة مسبقاً المعبأة المحاقن

معها.والتعامل مسبقاً المعبأة المحاقن استخدام عن كاملة معلومات  Medicine Consumer EPREXمعلومات تتضمن

30 إلى 15 بين ما عادة هذا يستغرق الغرفة. حرارة درجة إلى السائل يصل أن يجب الثالجة.من حقنة خذ-

الغرفة.حرارة درجة إلى بالوصول لها السماح مع اإلبرة غطاء بإزالة تقم ال دقيقة.

والسائل تالفة ، وغير صالحيتها ، انتهاء تاريخ يمر ولم الصحيحة ، الجرعة أنها من للتأكد المحقنة ،من تحقق-

متجمد.وغير صاف ٍ

يوم من الموقع تختلف السرة. عن بعيداً ولكن البطن وحول الفخذ أعلى هي الجيدة المواقع الحقن.موقع اختر-

آلخر.

لتطهيرها.الحقن ،موقع في مطهرة مسحة استخدم يديك. اغسل-
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ألعلى.المغطاة اإلبرة توجيه مع المحقنة جسم من مسبقاً المعبأة المحقنة امسك-

اإلبرة.غطاء أو اإلبرة واقي أجنحة أو المكبس أو المكبس برأس تمسكه ال-

وقت.أي في المكبس تسحب ال-

.EPREXلحقن جاهزاً تكون حتى مسبقاً المعبأة المحقنة من اإلبرة غطاء بإزالة تقم ال-

على تضغط ال لفه. دون بعناية اإلبرة غطاء وسحب الجسم إمساك طريق عن المحقنةعن اإلبرة غطاء انزع-

المحقنة.تهز أو اإلبرة تلمس أو المكبس

األوان.قبل اإلبرة بواقي اإلبرة تغطية لمنع اإلبرة واقي أجنحة تلمس ال-

عليه.تضغط ال والسبابة. اإلبهام إصبع بين الجلدثنية اقرص-

.بالكاملاإلبرة ادفع-

الجلد إبقاء مع متساو ، وبشكل ببطء ادفعها بالكامل.السائل لحقن سيصل ما بقدر بإبهامك المكبس ادفع-

اإلبرة.واقي تنشيط عند نقرة تسمع قد كاملة.الجرعة إعطاء يتم لم ما اإلبرة واقي تنشيط يتم لن مقروصاً.

الجلد.واترك اإلبرة أخرج يذهب ، ما بقدر المكبس دفع يتم عندما-

اإلبرة.بواقي بالكامل اإلبرة تغطية يتم حتى ألعلى بالتحرك للمحقنة اسمح المكبس. عن ببطء إبهامك ارفع-

طبيعي. امر هذا الحقن. موقع في بسيط نزيف هناك يكون قد جلدك ، من اإلبرة سحب يتم عندما-
الحقن.بعد ثوان لبضع الحقن موقع فوق مطهرةمسحة على الضغط يمكنك

آمنة.حاوية في المستعملةالحقنة من تخلص-

من التخلص يجب الحقن ، بعد المحقنة في سائل أي بقي إذا حقنة. كل من  EPREXمن فقط واحدة جرعة خذ-

استخدامها.إعادة وليس صحيح ، بشكل المحقنة

النخاعية:غير الخبيثة لألورام المصاحب الدم فقر لعالج

الكبار

تجاوزه.يجب وال والنساء الرجال عند لتر   /جم120 إلى 100 من الهيموجلوبين تركيز نطاق يتراوح أن يجب

البدء:جرعة

أسابيع.4 لمدة األسبوع في مرات ثالث الجلد تحت كحقن كجم   /دوليةوحدة 150 هي  EPREXمن بها الموصى البدء جرعة

الجرعة:زيادة

  /خلية40.000 - الشبكية الخاليا عدد زاد أو  )لتر  /مليمول0.62 (األقل على لتر   /جم10 بمقدار الهيموجلوبين زاد إذا

زيادة كانت إذا كجم.   /دوليةوحدة 150 عند الجرعة تظل أن يجب العالج ، من أسابيع 4 بعد األساس خط فوق ميكرولتر

خط فوق ميكرولتر   /خلية40000 <الشبكية الخاليا عدد وزاد  )لتر  /مليمول0.62 (<لتر   /جم10 من أقل الهيموغلوبين

كجم.  /دوليةوحدة 300 إلى الجرعة بزيادة فقم األساس ،

أو  )لتر  /مليمول0.62 -( لتر  /جم10 - كجم   /دوليةوحدة 300 عند العالج من إضافية أسابيع 4 بعد الهيموجلوبين زاد إذا

زاد إذا ذلك ، ومع كجم.   /دوليةوحدة 300 عند الجرعة تظل أن يجب ميكرولتر ،   /خلية40000 - الشبكية الخاليا عدد زاد

األساس ، خط فوق ميكرولتر   /خلية40000 <الشبكية الخاليا عدد وزاد  )لتر  /مليمول0.62 (<لتر   /جم10 <الهيموغلوبين

العالج.إيقاف ويجب مرجحة غير االستجابة فإن
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مستويات أو شهرياً ، لتر   /جم20 أو األسبوعين في لتر   /جم10 عن يزيد الذي الهيموجلوبين ارتفاع معدل تجنب يجب

لتر   /جم20 أو أسبوعين كل لتر   /جم10 من بأكثر يرتفع الهيموجلوبين كان إذا لتر.   /جم120 عن تزيد التي الهيموجلوبين

ارتفاع معدل على اعتماداً 25-50٪ بحوالي  Alfa Epoetinجرعة فقلل لتر ،   /جم120 من الهيموجلوبين يقترب أو شهرياً ،

 Alfaتناول أعد ثم لتر   /جم120 عن يقل حتى العالج عن امتنع لتر ،   /جم120 الهيموجلوبين تجاوز إذا الهيموجلوبين.

Epoetin  السابقة.الجرعة من أقل 25٪ بجرعة

اختيارية:جراحية لعملية إجراؤهم المقرر البالغون المرضى

الجلد.تحت اإلدارة طريق استخدام يجب

قبل  )-7و -14 و -21 أيام (أسابيع ثالثة لمدة أسبوعياً  EPREXمن كجم   /دوليةوحدة 600 هو به الموصى الجرعة نظام

أسابيع ، ثالثة من أقل إلى الجراحة قبل المهلة لتقصير طبية حاجة فيها توجد التي الحاالت في الجراحة. يوم وفي الجراحة

أيام أربعة ولمدة الجراحة يوم وفي الجراحة قبل متتالية أيام 10 لمدة يومياً  EPREXمن كجم   /دوليةوحدة 300 إعطاء يجب

قبل ما فترة في لتر   /جم150 إلى الهيموجلوبين مستوى وصول بمجرد  EPREXإعطاء إيقاف يجب مباشرة . ذلك بعد

لها.المخطط  EPREXجرعات جميع إعطاء يتم لم لو حتى الجراحة ،

:)(ABDالذاتي التبرع برنامج في الكبار الدم فقر مرضى

أسابيع ، ثالثة لمدة أسبوعيا ًمرتين كجم   /دوليةوحدة 600 - 300 هي بها الموصى الجرعة الوريدي. الطريق استخدام يجب

يومياً.الفم طريق عن الحديد من مجم 200 عن يقل ال ما مع

االستعمالموانع 4.3

للمنتجات معروفة وحساسية المنضبط ، غير الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في  EPREXبطالن هو•

الذين المرضى يتلقى أال يجب المنتج. مكونات من أي تجاه الحساسية فرط أو   /والثدييات ، خاليا من المشتقة

آخر.إرثروبويتين أي أو  EPREXإرثروبويتين منتج بأي العالج بعد  )(PRCAالنقية الحمراء الخاليا تنسج عدم يطورون

اإليداع برنامج في يشاركون ال والذين (اختيارية جراحية لعملية إجراؤهم المقرر المرضى في  EPREXاستخدام يمُنع•

السباتي الشريان أو الطرفية الشريانية أو التاجية الشرايين أمراض من يعانون الذين المرضى في  )الذاتيللدم المسبق

جلطة أو مؤخراً القلب عضلة احتشاء من يعانون الذين المرضى ذلك في بما الشديدة ، الدماغية الدموية األوعية أو

دماغية.

لمضادات المناسب العالج أو الوقائي العالج تلقي األسباب ، من سبب ألي يستطيعون ، ال الذين الجراحة مرضى•

التخثر.

بـ استكمالهم يتم الذين المرضى في للدم الذاتي االفتراس ببرامج المرتبطة االستعمال موانع جميع احترام يجب•

EPREX.

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

الوفياتزيادة   /والتخثرالدموية واألوعية القلب أحداث

وعائي دماغي ونزيف واحتشاء القلب عضلة تروية نقص مثل والتخثر الدموية واألوعية القلب أحداث عن اإلبالغ تم

طعم وانسداد الشبكية في وتجلط رئوي وانصمام شرياني وتجلط عميق وريدي وتجلط عابرة تروية نقص ونوبات واحتشاء

الحمر.الكريات تحفيز عوامل يتلقون الذين المرضى في الدم لغسيل

 )4.8القسم انظر( ESAsيتلقون الذين المرضى في  )(TVEsالخثارية الدموية األوعية أحداث حدوث في زيادة حدوث لوحظ
العميق ، الوريدي الخثار مثل  ، )المميتةالنتائج بعض ذلك في بما (واالنسداد والشريانية الوريدية الجلطات تشمل

الدموية األوعية حوادث عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة القلب. عضلة واحتشاء الشبكية ، وتجلط الرئوية ، والصمات

.)عابرةإقفارية ونوبات دماغي ونزيف دماغي احتشاء ذلك في بما (الدماغية

عليها الحصول يمكن التي الفوائد مقابل  )(TVEsالمعدي التليفزيوني بالتلفاز لإلصابة عنها المبلغ المخاطر بين الموازنة يجب

مسبقاً.موجودة خطر عوامل من يعانون الذين المرضى في خاصة ً alfa Epoetinبـ العالج من
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التجارب في الخطيرة الدموية واألوعية القلب وأحداث الوفاة خطر من األخرى الحمر الكريات تحفيز وعوامل  EPREXزادت

أحداث من متزايد خطر هناك كان لتر.   /جم120 من أكبر خضاب الستهداف إعطائها عند للرقابة الخاضعة السريرية

القلب وفشل الدماغية والسكتة القلب عضلة احتشاء ذلك في بما الخطيرة ، والشرياني الوريدي التجلطي االنسداد

لتر   /جم10 من بأكثر الهيموجلوبين ارتفاع معدل أيضاً يساهم قد الدم. لغسيل المشروع غير الكسب وانسداد االحتقاني

المخاطر.هذه حدوث في أسبوعين خالل

الخثاري االنصمام حدوث خطر زيادة احتمال بسبب كثب عن الهيموجلوبين تركيزات مراقبة يجب المرضى ، جميع في

االستخدام.إلشارة النطاق من أعلى الهيموغلوبين بتركيزات المرضى عالج عند المميتة والنتائج

الورمتطور زيادة   /النموعامل احتمال

العالج يتلقون الذين النقيلي الثدي سرطان من يعانون الذين المرضى في الحياة قيد على البقاء فترة تقصير إلى .أيضاً

أكبر خضاب الستهداف إعطائها عند  ESAsلتر   /جم120 من أكبر المستهدف الهيموجلوبين إعطائهم عند الكيميائي

الذين المتقدم والعنق الرأس سرطان من يعانون الذين المرضى لدى الورم لتطور الالزم الوقت تقصر لتر ،   /جم120 من

الخبيثة األورام وخاصة الورم ، أنواع من نوع ألي نمو كعامل يعمل أن  يمكن ( )ESAsأدت ،كما اإلشعاعي. العالج يتلقون

الحمراء. الدم خاليا إنتاج أساسي بشكل يحفز نمو عامل هو  alfa epoetinالحمر الكريات تكوين تحفيز عوامل النخاعية.

alfa Epoetinأن من نظري قلق هناك النمو ، عوامل جميع مثل

السرطانمرضى في استخدم

إلى الوصول يتم حتى منتظم بشكل  EPREXفي السرطان مرضى في الهيموجلوبين مستويات قياس يتم أن يجب

ذلك.بعد دوري وبشكل مستقر مستوى

عن التعبير يمكن الحمراء. الدم خاليا إنتاج األول المقام في تحفز التي النمو عوامل هي  ESAاألورام نمو تحفز أن .يمكن

هناك النمو ، عوامل جميع مع الحال هو كما السرطانية. الخاليا من متنوعة مجموعة سطح على إرثروبويتين مستقبالت

ESAsأن من قلق
األخرى: ESAو  EPREXاستخدام أظهر للرقابة ، الخاضعة السريرية الدراسات في

العالج يتلقون الذين المتقدم والعنق الرأس سرطان من يعانون الذين المرضى في الموضعي التحكم انخفاض•

لتر ،  /جم140 عن يزيد الذي الهيموجلوبين هدف إعطائهم عند اإلشعاعي

الذين المرضى في أشهر 4 في المرض تطور إلى تعُزى التي الوفيات وزيادة الحياة قيد على البقاء إجمالي تقصير•

  /جم120-140 الدم خضاب هدف إعطائهم عند الكيميائي العالج يتلقون الذين النقيلي الثدي سرطان من يعانون

لتر ،

في لتر   /جم120 خضاب الستهداف إعطائها عند الوفاة خطر من األخرى  alfa(  ESA )darbepoetinزادت•

 ESAsإلى اإلشارة يتم لم إشعاعي. عالج أو كيميائي عالج أي يتلقون ال نشط خبيث مرض من يعانون الذين المرضى

المرضى.من الفئة هذه في لالستخدام

المريض بمشاركة الفوائد مخاطر تقييم على المؤتلف اإلريثروبويتين عالج إدارة قرار يعتمد أن يجب سبق ، ما ضوء في

التقييم: هذا في مراعاتها يجب التي العوامل تشمل المحدد. السريري السياق االعتبار في يأخذ أن يجب والذي الفردي ،

المريض.وتفضيل المريض ؛ فيها يعالج التي البيئة المتوقع؛ العمر متوسط   الدم فقر درجة ومرحلته ؛ الورم نوع

المزمنالكلوي الفشل مرضى في استخدم

منتظم بشكل الهيموجلوبين مستويات قياس يتم أن يجب  alfa Epoetinبـ يعالجون الذين المزمن الكلوي الفشل مرضى

ذلك.بعد دوري وبشكل مستقر ، مستوى إلى الوصول يتم حتى

أال ويجب شهرياً لتر   /جم10 حوالي الهيموجلوبين في الزيادة معدل يكون أن يجب المزمن ، الكلوي الفشل مرضى في

من الهيموجلوبين يقترب عندما الجرعة تقليل يجب الدم. ضغط ارتفاع زيادة مخاطر لتقليل شهرياً لتر   /جم20 يتجاوز

لتر.  /جم120

لنطاق األعلى الحد المداومة الهيموجلوبين تركيز يتجاوز أال يجب المزمن ، الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى في

التي الهيموجلوبين مستويات ترتبط قد واإلدارة. الجرعة تحت به الموصى النحو على المستهدف الهيموجلوبين تركيز

الوفاة.ذلك في بما الدموية ، واألوعية القلب بأمراض اإلصابة مخاطر بزيادة أعلى أو لتر   /جم130 تستهدف
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عرضة أكثر يكونون قد  ESAلعالج للهيموجلوبلين الكافية غير واالستجابة المزمن الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى

اآلخرين.المرضى من والوفيات الوعائية القلبية لألحداث

تظهر الذين أو الدم ضغط انخفاض إلى ميل لديهم الذين أولئك خاصة ًالكلى ، غسيل مرضى في تحويلية جلطات حدثت

بمراجعة يوصى  .)إلخالدموية ، األوعية تمدد التضيق ، المثال ، سبيل على (مضاعفات الوريدية الشريانية النواسير عليهم

هؤالء في المثال ، سبيل على الساليسيليك ، أسيتيل حمض إعطاء طريق عن التخثر من والوقاية المبكرة التحويلة

المرضى.

مرضى في الدم شوارد مراقبة يجب سببية. عالقة وجود عدم من الرغم على معزولة ، حاالت في الدم بوتاسيوم فرط لوحظ

المناسب العالج إلى فباإلضافة الدم ، في البوتاسيوم مستوى ارتفاع أو ارتفاع عن الكشف تم إذا المزمن. الكلوي الفشل

الدم.في البوتاسيوم مستوى تصحيح يتم حتى  EPREXإعطاء وقف في النظر ينبغي الدم ، بوتاسيوم لفرط

جرعة زيادة إلى األحيان من كثير في  EPREXيتلقون الذين الكلى غسيل مرضى يحتاج المكدسة ، الخاليا حجم لزيادة نتيجة

الكلى.غسيل نظام انسداد الممكن فمن األمثل ، هو الهيبارين يكن لم إذا الكلى. غسيل أثناء الهيبارين

الحمل إمكانية مناقشة يجب  ؛ EPREXبـ العالج بعد الحيض استؤنف المزمن ، الكلوي الفشل مريضات بعض في

الحمل.منع وسائل إلى الحاجة وتقييم المحتمل

الدمضغط ارتفاع

بشكل الدم ضغط ضبط يجب  ؛ EPREXبـ المنضبط غير الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى معالجة ينبغي ال

مع الدم ضغط ارتفاع أزمة أيضاً حدثت . EPREXباستخدام الدم فقر عالج أثناء الدم ضغط يرتفع قد العالج. بدء قبل كاف ٍ

الذين المرضى في  EPREXعالج أثناء المركزة ، الطبية والرعاية الطبيب من فورياً اهتماماً تتطلب ونوبات ، دماغي اعتالل

كإشارة النصفي الصداع يشبه مفاجئ لطعن خاص اهتمام إيالء يجب سابقاً. منخفض أو طبيعي دم ضغط من يعانون

المرضى لدى كثب عن فيه والتحكم الدم ضغط لمراقبة خاص بشكل الحذر توخي يجب . )4.8القسم انظر(محتملة تحذير

والقيود للضغط الخافض للعالج االمتثال بأهمية المرضى إخطار يجب  ، EPREXبـ العالج أثناء . EPREXبـ عولجوا الذين

أو  EPREXجرعة تقليل يجب المناسبة ، التدابير في الشروع بعد الدم ضغط على السيطرة الصعب من كان إذا الغذائية.

.)4.2القسم انظر(االنخفاض في الهيموجلوبين يبدأ حتى مؤقتاً حجبها

النقيةالحمراء الخاليا تنسج عدم

باإلريثروبويتين. العالج بعد  ء)الحمراالدم كرات ( )(PRCAالمضاد الجسم بوساطة النقية الحمراء الخاليا تضخم عن اإلبالغ تم

طريق استخدام يجب . )(SCالجلد تحت اإلدارة يتلقون الذين المرضى في  EPREXبـ المرتبطة  PRCAحاالت معظم حدثت

SC  الوريد طريق عن الوصول يكون ال عندما فقطIV)(  ًالتهاب مرضى في أيضاً نادرة حاالت عن اإلبالغ تم بسهولة. متاحا

إدارة في  ESAsاعتماد يتم لم متزامن. بشكل  ESAsاستخدام يتم عندما وريبافيرين ، باإلنترفيرون عولجوا الذين  Cالكبد

.Cالكبد بالتهاب المرتبط الدم فقر

في مفاجئ نقص من يعانون الذين المرضى في . PRCAمرضى معظم في لإلريثروبويتين المضادة األجسام عن اإلبالغ تم

نخاع فحص في النظر فيجب سبب ، تحديد يتم لم إذا االستجابة. لعدم النموذجية األسباب في التحقيق يجب الفعالية ،

العظام.

اختبار في النظر وينبغي الفور على  EPREXإيقاف يجب  ، )(PRCAالنقية الحمراء الخاليا تنسج عدم تشخيص تم إذا

منتج إلى المرضى تحويل ينبغي فال لإلريثروبويتين ، المضادة األجسام عن الكشف تم إذا لإلريثروبويتين. المضادة األجسام

ESA  مع تتفاعل لإلريثروبويتين المضادة المضادة األجسام ألن آخرESAs  .لعدم األخرى األسباب استبعاد يجب األخرى

المناسب.العالج وبدء النقية ، الحمراء الخاليا تنسج
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النوبات

باالستعداد المرتبطة الطبية الحاالت أو النوبات تاريخ أو الصرع من يعانون الذين المرضى في بحذر  EPREXاستخدام يجب

الدماغ.ونقائل المركزي العصبي الجهاز التهابات مثل النوبات لنشاط

الحديدمكمالت

أو والعدوى األلمنيوم وتسمم النقص وعالج تقييم يجب 12بفيتامين أو الفوليك حمض الحديد ، (الدم لفقر أخرى أسباب

بزيادة قرار اتخاذ وعند  EPREXبـ العالج بدء قبل  )أصلأي من العظام نخاع وتليف الدم وانحالل الدم وفقدان االلتهاب

ضمان أجل من المعبأة. الخاليا حجم ارتفاع مع بالتزامن المصل في الفيريتين قيم تنخفض الحاالت ، معظم في الجرعة.

األمر:لزم إذا الحديد مكمالت إعطاء ويجب الحديد من كافية مخازن وجود من التأكد يجب  ، EPREXلـ المثلى االستجابة

الفم طريق عن يوم   /ملغ200-300 الحديد (الحديد مكمالت بتناول يوصى المزمن ، الكلوي الفشل لمرضى بالنسبة•

100 من أقل الدم في الفيريتين مستويات كانت إذا  )لألطفالالفم طريق عن اليوم   /ملغ100-200 و للبالغين

مل.  /نانوغرام

كان إذا  )الفمطريق عن يوم   /ملغ200-300 الحديد عنصر (الحديد مكمالت بتناول يوصى السرطان ، لمرضى بالنسبة•

20٪.من أقل التشبع نقل

طريق عن يوم   /ملغ200 الحديد عنصر (الحديد مكمالت إعطاء يجب الذاتي ، االفتراس برنامج في للمرضى بالنسبة•

 ، EPREXبـ العالج بدء قبل الحديد من عالية مخازن تحقيق أجل من الذاتي الترسب بدء من أسابيع عدة قبل  )الفم

 .EPREXبـ العالج فترة وطوال

200 الحديد عنصر (الحديد مكمالت إعطاء يجب الكبرى ، االختيارية العظام جراحة إلجراء المجدولين للمرضى بالنسبة•

بدء قبل الحديد مكمالت تناول في البدء يجب أمكن ، إذا . EPREXبـ العالج فترة طوال  )الفمطريق عن يوم   /ملغ

الحديد.من كاف ٍمخزون على للحصول  EPREXبـ العالج

عام

الدموية األوعية مرض أو مسبقاً ، الموجود الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في بحذر  EPREXاستخدام يجب

الجهاز التهابات مثل النوبات لنشاط باالستعداد المرتبطة الطبية الحاالت أو النوبات ، تاريخ أو الصرع ، أو الدماغية ،

الدماغ.ونقائل المركزي العصبي

االنحاللي ، الدم فقر مثل (الكامنة الدم أمراض من يعانون الذين المرضى في ألفا إيبويتين وفعالية سالمة إثبات يتم لم

.)البورفيرياالثالسيميا ، المنجلي ، الدم فقر مرض

تحويل يجب أنه على التأكيد يجب لذلك ، مكافئة. بالضرورة ليست  )(ESAsالحمر الكريات لتكوين المحفزة العوامل

المعالج.الطبيب من بإذن آخر  ESAإلى  )EPREXمثل ( ESAمن فقط المرضى

العالج أثناء الطبيعي ، المعدل ضمن الدموية ، الصفائح عدد في الجرعة على يعتمد معتدل ارتفاع هناك يكون قد

في الصفيحات كثرة عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة المستمر. العالج مسار خالل يتراجع هذا . alfa Epoetinباستخدام

العالج.من األولى الثمانية األسابيع خالل بانتظام الدموية الصفائح عدد بمراقبة يوصى الطبيعي. المعدل من أعلى الدم

 EPREXيتسبب لم المزمن. الكلوي بالفشل المصابين  EPREXبـ المعالجين المرضى في البورفيريا تفاقم لوحظ ما نادراً

الكريات لتكوين سريعة استجابة وجود في حتى العاديين ، المتطوعين لدى البورفيرين لمستقلبات البول إفراز زيادة في

المعروفة.البورفيريا من يعانون الذين المرضى في بحذر  EPREXاستخدام يجب ذلك ، ومع الحمر.

لتر   /جم20 من بأكثر لديهم الهيموجلوبين مستوى يرتفع الذين المرضى في الدم في اليوريك حمض زيادة تحدث قد

النقرس.من تاريخ لديهم الذين المرضى في بحذر  EPREXاستخدام يجب وبالتالي ، الشهر. في تقريباً

في  EPREXلـ والجرعة السالمة نظام إنشاء يتم لم المزمن. الكبدي الفشل مرضى عند بحذر  EPREXاستخدام أيضاً يجب

وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى يكون قد الغذائي ، التمثيل انخفاض بسبب الكبد. وظائف اختالل وجود

.EPREXمع الحمر الكريات من زادوا قد الكبد
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 ) /(SJSجونسون ستيفنز ومتالزمة األشكال متعددة الحمامي ذلك في بما الجلد وتقشير تقرحات تفاعالت عن اإلبالغ تم

فوراً  EPREXعالج عن توقف . EPREXبـ عولجوا الذين المرضى من قليل عدد في  ، )(TENالسمي النخري البشرة انحالل

.TEN/  SJSمثل شديد ، جلدي تفاعل حدوث في االشتباه حالة في

يسبب قد والذي  ، )الالتكسمن مشتق (جاف طبيعي مطاط على مسبقاً المعبأة  EPREXحقنة على اإلبرة غطاء يحتوي

الالتكس.لمادة الحساسين األفراد لدى حساسية تفاعالت

الكلىغسيل

إلى الشهية زيادة تؤدي أن يمكن ذلك ، ومع الكلى. غسيل كفاءة على يؤثر  EPREXباستخدام الدم فقر تصحيح أن يبدو ال

التعامل يجب الكلى. غسيل قبل ما ومرضى الكلى غسيل مرضى من كل في الدم بوتاسيوم وفرط البوتاسيوم تناول زيادة

كان إذا الكلى ، غسيل وصفة على والتعديالت الغذائية التغييرات خالل من المصل كيمياء في وغيرها التغييرات هذه مع

مناسباً.ذلك

في البوتاسيوم مستوى  )ارتفاعأو (ارتفاع عن الكشف تم إذا المزمن. الكلوي الفشل مرضى في الدم شوارد مراقبة يجب

الدم.بوتاسيوم فرط تصحيح يتم حتى ألفا إيبويتين عالج وقف في النظر ينبغي الدم ،

 alfa )rch(  epoetinعالجارتبط القرود ، في ليس ولكن والجرذان ، الكالب على السريرية قبل السمية الدراسات بعض في

البشر لدى المزمن الكلوي للفشل المعروفة المضاعفات أحد العظم نخاع تليف يعُد اإلكلينيكي. تحت العظم نخاع بتليف

في العظم نخاع تليف حدوث زيادة تتم لم معروفة. غير عوامل أو الثانوي الدرق جارات نشاط بفرط مرتبطاً يكون وقد

في العظم نخاع تليف بحدوث مقارنة ًشهراً 12-19 لمدة  EPREXبـ عولجوا الذين الكلى غسيل مرضى على أجريت دراسة

عولجت أسبوعاً ، 13 استمرت دراسة في . EPREXبـ عالجهم يتم لم الذين الكلى غسيل لمرضى مطابقة مراقبة مجموعة

و الجلد تحت الكالب غالبية عولجت يوم.   /كجم  /دوليةوحدة 520 أو 240 أو 80 بـ الوريد طريق عن أو الجلد تحت الكالب

العظم.نخاع تنسج نقص بدون أو مع الدم بفقر أصيبت الوريد طريق عن عولجت التي الكالب من ٪ 50

الجراحةفي استخدم

قبل  EPREXباستخدام العالج في التفكير قبل مناسب بشكل ومعالجته تصحيحه المحتمل الدم فقر في التحقيق يجب

االختيارية.الجراحة

أن احتمال استبعاد يمكن ال  ، )لتر  /مليمول8.1 (لتر   /جم130  >األساسيالهيموغلوبين من يعانون الذين المرضى في

في استخدامه ينبغي ال لذلك ، الجراحة. بعد الدموية األوعية بأحداث اإلصابة خطر بزيادة مرتبطاً  EPREXعالج يكون

األساسيالهيموجلوبين من يعانون الذين المرضى

.)لتر  /مليمول8.1 (لتر   /جم130  >

الروتيني.الحجم استبدال وخاصة الذاتي ، التبرع ببرامج المرتبطة الخاصة االحتياطات جميع احترام يجب

بالجراحة.المحيطة البيئة في الجيدة الدم إدارة ممارسات استخدام دائماً يجب

األطفالفي استخدم

متطلبات إلغاء أو تخفيض الدم ؛ فقر تصحيح - التالية التأثيرات األطفال في  EPREXلـ السريرية التجارب دعمت فعالية:

اآلثار كانت للخاليا. السامة المضادة األجسام وتقليل والشهية. الوزن زيادة اليوريميا. في النزيف الميل تحسين الدم ؛ نقل

المدى على الدموية واألوعية القلب وتأثيرات الرياضة ممارسة على القدرة في التحسن هي الحاسمة غير ولكن المحتملة

وتحسين النمو ، معدل على والتأثيرات الطويل ، المدى على الدموية واألوعية القلب تأثيرات إثبات يتم لم القصير.

الحياة.نوعية وتحسين الكلى ، زرع احتماالت

الدم.وضغط الهيموجلوبين تغير معدل حول سيما ال كاملة ، غير معلومات تتوفر أمان:

مرات ثالث كجم   /دوليةوحدة 50 من بدال ًاألسبوع في مرات ثالث كجم   /دوليةوحدة 25 جرعة المتاحة البيانات تدعم جرعة:

األسبوع.في
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األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعالت 4.5

العالجي اإلعطاء طريق عن  alfa )rch(  epoetinتأثيرتعزيز يمكن ولكن سريرياً ، معروفة دوائية تفاعالت توجد ال

نقص.حالة وجود عند الحديدوز كبريتات مثل دموي لعامل المتزامن

.)(rchألفا لإليبويتين االستجابة من تقلل قد الحمر الكريات تكون من تقلل التي األدوية

ألن نظراً ذلك ، ومع األخرى. لألدوية الغذائي التمثيل عملية يغير  alfa )rch(  epoetinبـالعالج أن إلى يشير دليل يوجد ال

مع بالتزامن  alfa )rch(  epoetinإعطاءتم إذا الدوائي. للتفاعل احتمال فهناك  ، RBCبـ مرتبط السيكلوسبورين

ارتفاع مع السيكلوسبورين جرعة وتعديل السيكلوسبورين من الدم مستويات مراقبة فيجب السيكلوسبورين ،

الهيماتوكريت.

انتشار أو الدموي بالتمايز يتعلق فيما  CSF-GMأو  CSF-Gو  alfa )rch(  epoetinبينتفاعل وجود إلى يشير دليل يوجد ال

.المختبرفي الورمخزعة عينات

من مل   /دوليةوحدة 40.000 لـ الجلد تحت المشترك لإلعطاء يكن لم النقيلي ، الثدي سرطان من يعانون الذين المرضى في

alfa epoetin معkg( /  mg trastuzumab )6  لـ الدوائية الحرائك على تأثير أيtrastuzumab.

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

حمل

الفائدة كانت وإذا إليه ماسة حاجة هناك كانت إذا فقط الحمل أثناء  EPREXإعطاء يجب . B3الفئة أنه على الدواء يصنف

إذا ما أو المشيمة يعبر  alfa )rch(  Epoetinكانإذا ما المعروف غير من الجنين. على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة

دليل أي الحيوانات على أجريت التي الدراسات تظهر لم الحامل. للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب أن يمكن كان

تدار يوم   /كجم  /دوليةوحدة 55 إلى تصل  alfa )rch(  Epoetinبجرعاتاألرانب أو الجرذان في ماسخ نشاط وجود على

وحدة 20-500 من تتراوح جرعة بمستويات الوريد طريق عن  alfa )rch(  Epoetinإعطاءفإن ذلك ، ومع الوريد. طريق عن

الجنين وزن وانخفاض الزرع ، وبعد قبل ما فقدان وزيادة الخصوبة ، انخفاض إلى يؤدي الجرذان في يوم   /كجم  /دولية

التعظم.وتأخر

.EPREXباستخدام يوصى ال للدم ، الذاتي االفتراس برنامج في المشاركين المرضعات أو الحوامل الجراحة مرضى في

الطبيعيةالرضاعة

حليب في يفُرز  alfa )rch(  Epoetinكانإذا ما المعروف غير من األمر. لزم إذا فقط الرضاعة أثناء  EPREXإعطاء يجب

الوريد طريق عن الدواء إعطاء يؤدي المرضعة. للمرأة إعطائه عند للرضيع ضرراً يسبب أن يمكن كان إذا ما أو الثدي

النسل.وتطور نمو إعاقة إلى يوم   /كجم  /دوليةوحدة 500 عند المرضعة للفئران

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثير 4.7

الفشل من يعانون الذين المرضى على يجب  ، EPREXعالج من األولية المرحلة خالل الدم ضغط ارتفاع مخاطر لزيادة نظراً

الصيانة جرعة تحديد يتم حتى اآلالت ، تشغيل أو القيادة مثل خطرة ، بأنشطة القيام عند الحذر توخي المزمن الكلوي

.EPREXلـ المثلى

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

ارتفاع تفاقم أو الدم ضغط في الجرعة على المعتمدة الزيادة هو  alfa Epoetinبـ العالج أثناء شيوعاً األكثر الدوائي التفاعل

التي شيوعاً األكثر العكسية الدوائية التفاعالت العالج. بداية في خاصة الدم ، ضغط مراقبة يجب الحالي. الدم ضغط

باإلنفلونزا شبيه مرض يحدث قد والصداع. والحمى والقيء والغثيان اإلسهال هي  EPREXلـ السريرية التجارب في لوحظت

العالج.بداية في خاصة

.)4.4انظر( ESAsيتلقون الذين المرضى في  ، )(TVEsالخثارية الدموية األوعية أحداث حدوث في زيادة حدوث لوحظ

وذمة الحساسية ، تفاعل الشرى ، ذلك في بما (الجلدي الطفح حاالت ذلك في بما الحساسية ، فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

وعائية.
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المركزة ، الطبية والعناية الطبيب من فورياً اهتماماً تتطلب ونوبات ، دماغي اعتالل مع الدم ضغط ارتفاع أزمة أيضاً حدثت

خاص اهتمام إيالء يجب سابقاً. منخفض أو طبيعي دم ضغط من يعانون الذين المرضى في  alfa Epoetinعالج أثناء

محتملة.تحذير كإشارة النصفي الصداع يشبه مفاجئ لطعن

السريريةالتجارب تجربة

الرعاية معايير أو الوهمي العالج أو التعمية مزدوجة أو العشوائية الدراسات من 27 في شخصاً 3559 إجمالي من

من 228 تضمين تم الدم. بفقر مصاباً شخصاً 2136 في  EPREXلـ العام السالمة ملف تقييم تم للرقابة ، الخاضعة

 =131 [المفترس الغسيل في دراستان (المزمن الكلوي للفشل دراسات 4 في  alfa Epoetinبـ المعالجة  CRFموضوعات
N  موضوعاتCRF  97 [الكلى غسيل في 2 و  ]الكلىلغسيل بعد تخضع لم مكشوفة= N  ًلـ تعرضوا شخصاCRF  على

شخصاً 144 الكيميائي ؛ العالج بسبب الدم لفقر دراسة 16 في موضوعات بالسرطان مصاباً 1404  ؛ ]الكلىغسيل

ذاتياً ؛ بالدم للتبرع دراستين في تعرضوا شخصاً 147 البشرية ؛ المناعة نقص بفيروس اإلصابة عن دراسات 4 في تعرضوا

-1 بنسبة الضارة الدوائية التفاعالت عن اإلبالغ تم بالجراحة. المحيطة البيئة في واحدة دراسة في تعرضوا شخصاً 213 و

.1الجدول التجاربهذه في  alfa epoetinبـ عولجوا الذين لألشخاص المئوية النسبة عرض تم
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.EPREXباستخدام السريري التسجيل تجارب في الموضوعات من 1٪ ≥بواسطة عنها اإلبالغ تم التي الضارة الدوائية التفاعالت ملخص 1: الجدول

CRFالبشريالمناعي العوز فيروساألورامعلمABDجراحة

الغسيلقبل ما

EPO Placebo EPO Placebo EPO
الكلىغسيل

عدم-
ESA

EPO Placebo EPO-عدم
ESA

EPOالوهمي الدواء

الجهاز  /النظامفئة
السلبيالعقار تاثير

131 =العدد

(٪)ن
79 =العدد

(٪)ن
97 =العدد

(٪)ن
N  213= N  112= N  147= N  153= N  144= N  930= N  1404= N  46= N =103  ن (٪)

(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن
الهضميالجهاز اضطرابات

265)28(13)24(23)13(10)11(14غثيان

)19(
168

)12(
173

)12(

19336)25(39)25(

51)33(

24)16(

26)18(

5)3(

7)5(

11)10(96)45(

18)8(

36)17(

46)45(
)21(

102

)11(
134

)14(

)12(12)6(7)30(43)9(4)7(7)10(8)12(16إسهال

)14(14)1(<1)15(21)17(8)9(9)8(6)9(12التقيؤ

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

قشعريرة

المرضمثل االنفلونزا

بيركسياالحقن موقع تفاعل

6)5(
1)1(
14)11(
4)3(

2)3(
NR

16)20(
4)5(

10)10(
9)9(
1)1(
9)9(

3)7(
6)13(

NR
6)13(

33)2(
23)2(
42)3(

189

)13(
72)5(

32)3(
10)1(
31)3(

130

5)3(
3)2(
14)10(
61)42(

14)9(8)5(
4)3(

NR
7)5(

4)4(12)6(
1>)1(
39)18(
37)17(

1>)1(
1>)1(1>)1(

1>)1(
NR

19)18(
27)26(

13)9(
52)34(3)3(

)14(
)4(7)5(5)3(2)1(2)2(14)7(4)4(NRNR34)13(10)7(9محيطيةوذمة

والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

)1(<NRNRNRNRNR1)1(<2)1(<2)4(2)10(10)4(3)2(3الدمبوتاسيوم فرط

الضاموالنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

أرثرالجيا

العظامآالم

عضليألم

األطراففي ألم

16)12(6)8(
NR

1)1(
7)9(

23)24(
6)6(
6)6(
15)15(

3)7(
1)2(

NR
2)4(

45)3(
47)3(
46)3(
37)3(

43)5(
26)3(
25)3(
19)2(

5)3(
3)2(
8)6(

10)7(

11)7(
NR

9)6(
13)8(

3)2(
NR

2)1(
6)4(

3)3(5)2(
1>)1(

3)3(
NR
NR

4)4(

1>)1(1>)1(
3)2(
7)5(

3)3(
2)2(

2>)1(
7)3(

العصبيالجهاز اضطرابات

تشنج

الراسصداع

1>)1(2)3(
14)18(

2)2(
33)34(

NR12>)1(4>)1(
50)5(

2)1(
28)19(

2)1(
32)21(

NRNRNRNR
22)17(20)43(98)7(17)12(16)14(25)12(9)9(

والمنصفوالصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

سعال

التنفسيالجهاز احتقان

5)4(
NR

1)1(9)9(
9)9(

8)17(
2)4(

98)7(66)7(37)26(22)14(
NR

2)1(2)2(10)5(NR
NRNRNR1>)1(NRNRNRNR
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CRFالبشريالمناعي العوز فيروساألورامعلمABDجراحة

الغسيلقبل ما

EPO Placebo EPO Placebo EPO
الكلىغسيل

عدم-
ESA

EPO Placebo EPO-عدم
ESA

EPOالوهمي الدواء

الجهاز  /النظامفئة
السلبيالعقار تاثير

131 =العدد

(٪)ن
79 =العدد

(٪)ن
97 =العدد

(٪)ن
 =N  213= N  112= N  147= N  153= N  144= N  930= N  1404 =103 ن  (٪) ن (٪)
N  46= Nن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)ن(٪)

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

)2(2)4(8)2(2)2(3)12(19)25(36)5(47)7(93)4(2)11(11)8(6)6(8أمتسرع
الدمويةاألوعية اضطرابات

بوالتخثراالنسداد

العميقةاألوردة تجلط

الدمتجلط

جالدمضغط ارتفاع

2)2(
NR
NR

35)27(

NR15)15(  2)4(76)5(
24)2(
18)1(
43)3(

33)4(7)5(
NR
NR

3)2(

1>)1(6)4(
2)1(

3)3(
2)2(

18)8(
10)5(

6)6(
3)3( NRNRNR6>)1(

6>)1(
NR

NR
20)25(  32)33(

4)4(1)2(
5)11(

NR
4)3(

2)1(
NR

NR
2)2(  23)11(  9)9(

3)1(NR
24)3(

ADB =بالدم ؛ الذاتي التبرع  NR =يبلغ ؛ لم
الوعائيةوالوذمة الشرى الطفح يشمل أ

القلبعضلة ذلك في بما (الشرياني والتخثر الشبكية ، وتجلط الرئوية ، والصمات العميق ، الوريدي الخثار مثل المميتة ، وغير والمميتة والوريدية الشريانية األحداث يشمل ب

داخل والتخثر  )الكلىغسيل معدات ذلك في بما (الدم وتجلط العابرة ، اإلقفارية والنوبات  ، )الدماغيوالنزيف الدماغي االحتشاء ذلك في بما الدماغية السكتة مثل (الدماغية الدموية األوعية حوادث . )جلطه

الوريديةالشريانية الدموية األوعية تمدد

الدمضغط ارتفاع عن الناتج الدماغ واعتالل الدم ضغط ارتفاع أزمة الدم ضغط ارتفاع يشمل ج
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التسويقبعد ما تجربة

. 2الجدول في alfa epoetinumمع التسويق بعد ما تجربة أثناء تحديدها تم التي الضارة الدوائية التفاعالت تضمين تم

التالية:لالتفاقية وفقاً الترددات توفير يتم الجدول ، في

1/-10جدا شائع

مشترك

مألوفغير

نادر

جدانادر

10/1<و 1 /-100

100/1<و 1000   /-1

1-/   ، 10000>1/  1،000

المنفردةالتقارير ذلك في بما 1 ، /10000<

 )السنةفي مريض لكل حالة 1 /10000من أقل (المضاد الجسم بوساطة النقية الحمراء الخاليا تضخم عن اإلبالغ تم ما نادراً
.EPREXباستخدام العالج من سنوات إلى أشهر بعد

التسويقبعد ما تجربة خالل تحديدها تم التي الضارة الدوائية التفاعالت 2. الجدول
التلقائيةالتقارير معدالت من المقدرة التردد فئة حسب  EPREXمع

الجهاز  /النظامفئة
السلبيالعقار تاثيرتكرار

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات
الجسم بوساطة النقية الحمراء الدم خاليا تنسج نقص - إريثروبويتينجدانادر

المضاد

بها:المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

لتوازن المستمرة بالمراقبة يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

/بهامشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائد
reporting/https://nzphvc.otago.ac.nz .

زائدةجرعة 4.9

من زائدة جرعة من الحمر الكريات لتكوين المفرطة االستجابة حالة في فردية. وتكون بالجرعة مرتبطة  EPREXلـ االستجابة

EPREX ،  التي التشنج أو الدم ضغط ارتفاع ألحداث داعمة رعاية تقديم يجب الفصد. اعتبار ويمكن الجرعات إيقاف يجب

.alfa )rch(  epoetinمنزائدة بجرعة مرتبطة تكون قد

764766  )0800على للسموم الوطني بالمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة بشأن المشورة على للحصول

POISON )0800.

الصيدالنيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

.ATC: B03XA01كود الدم ، لفقر مضاد الدوائي: العالج مجموعة

العملآلية

هو لإلريثروبويتين الظاهر الجزيئي الوزن الوظيفية. المقايسات أساس على االثنين بين التمييز يمكن ال البولي ؛ .البشري

مبيض خاليا في عنه  المعبر ( )rchلتسلسل ،مطابق أميني حمض تسلسل 165 لديه  EPOدالتون 40000 إلى 32000

التي اإلشارة تحويل مسارات ينشط فإنه الخلية ، سطح بمستقبالت  EPO البشري alfa(  Epoetin)الصيني ،الهامستر

في للبراءات األوروبي المكتب يشارك  EPOالمؤتلف الحمر. الكريات خاليا تكاثر وتحفز المبرمج الخاليا موت مع تتداخل

 هو ( .)RBCيرتبطأن بعد الحمر. الكريات سالئف مستوى على الرئيسي تأثيره وله الحمر ، الكريات تطور مراحل جميع

الحمراءالدم خاليا إلنتاج الرئيسي المنظم وهو األكسجة لنقص استجابة أساسي بشكل الكلى تنتجه سكري بروتين هرمون

Erythropoietin )EPO( 
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الدواءحركية خواص 5.2

الداخلي اإلنتاج يكون حيث مزمن كلوي بفشل المصابين الدم فقر مرضى في الحمر الكريات تكون إرثروبويتين يحفز

الحمر الكريات أسالف لتنضج أيام عدة - الحمر الكريات لتكوين الالزمة الزمنية الفترة طول بسبب ضعيفاً. لإلريثروبويتين

الدمويةالدورة في إطالقها ويتم

في أسابيع عشرة إلى يصل ما تتطلب وقد أسبوعين من أقل في سريرياً الهيموجلوبين في ملحوظة زيادة تالحظ ال عادة -

المرضى.بعض

طرق تحديد عدم مع الكلى طريق عن ٪ 10 بنسبة إفرازاً الوريد طريق عن اإلعطاء بعد  alfa )rch(  epoetinقياسأظهر

ساعة 6.1 إلى 4.0 من يتراوح العاديين المتطوعين في النصف عمر متوسط   الوريد ، في اإلعطاء بعد الرئيسية. اإلخراج

مستويات تكون الجلد ، تحت الحقن بعد ساعة. 9.3 إلى 6.5 من المزمن الكلوي الفشل من يعانون الذين المرضى وفي

و 12 بين ذروتها إلى وتصل ببطء المستويات تزداد الوريدي ؛ الحقن بعد تحققت التي المستويات من بكثير أقل المصل

من 1 /20حوالي (الرابع الطريق باستخدام تحقيقها تم التي الذروة من بكثير أقل دائماً الذروة تكون الجرعة. بعد ساعة 18

ال تقريباً. ساعة 72 لمدة األساس خط فوق مرتفعة اإلريثروبويتين مصل مستويات تظل الجلد ، تحت الحقن بعد . )القيمة

الحقن من ساعة 24 بعد تحديدها تم سواء هي ، كما المستويات تظل أسبوعية: جرعات ثالث استخدام عند تراكم يوجد

التوافر إن ساعة. 24 بحوالي ويقدر الجلد تحت للمسار النصف عمر تقييم يصعب األخير. الحقن من ساعة 24 بعد أو األول

توجد ال 20-30٪. حوالي الوريدي: بالعقار الخاص ذلك من بكثير أقل الجلد تحت للحقن القابل لإلريثروبويتين البيولوجي

اختالل من يعانون الذين المرضى يكون قد الغذائي ، التمثيل انخفاض بسبب السن. وكبار الشباب في متاحة معلومات

.EPREXمع الحمر الكريات تكون من زادوا قد الكبد وظائف

سطح على إرثروبويتين مستقبالت عن التعبير يمكن الحمراء. الخاليا إنتاج األول المقام في تحفز التي النمو عوامل .هي

ESAsالسرطانية الخاليا من متنوعة مجموعة

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

والطفراتالتسرطن

كان إذا ما حول األدبيات في متضاربة تقارير هناك الطويل. المدى على للسرطان مسببة دراسات إجراء يتم لم

الورم عينات من المأخوذة النتائج المختبرفي أساسعلى التقارير ، هذه الورم. انتشار في دوراً يلعب قد اإلريثروبويتين

يحفزلم الجينية ، السمية إلمكانية المقايسات من قياسية سلسلة في السريرية. الحالة في األهمية مؤكدة غير البشري ،

alfa )rch(  Epoetin  الكروموسومات.في تلفاً يسبب أو جينية طفرات

الصيدالنيةالخصائص 6.

السواغاتقائمة 6.1

الصوديومكلوريد

أحادي الصوديوم فوسفات هيدرات ثنائي

سترات هيدرات ثنائي أوديوم فوسفات القاعدة

*الصوديوم

جليكاين

80سوربات بولي

للحقنالماء

السائبةالمخدرة  alfa epoetinمادة في المؤقت المخزن  *

التوافقعدم 6.2

أخرى.أدوية مع الدواء هذا خلط عدم يجب التوافق ، دراسات وجود عدم حالة في
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الصالحيةمدة 6.3

2000 محلول شهراً. 18 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن مل  IU  1000EPREX  /0.5محلول

EPREX  3000 محلول شهراً. 18 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن مل 0.5   /دوليةوحدةEPREX 

IU  4،000  /0.4محلول شهراً. 24 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن مل 0.3   /دوليةوحدة

EPREX  5000 محلول شهراً. 24 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن ملEPREX  0.5   /دوليةوحدة

مل 0.6   /دوليةوحدة  6000EPREX محلول شهراً. 24 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن مل

للحقن مل 0.8   /دوليةوحدة  8000EPREX محلول شهراً. 24 - مسبقاً مملوءة محقنة في للحقن

في للحقن مل 1.0   /دوليةوحدة  10000EPREX محلول شهراً. 24 - مسبقاً مملوءة محقنة في

حقنة في للحقن مل 0.5   /دوليةوحدة  20000EPREX محلول شهراً. 18 - مسبقاً مملوءة محقنة

مملوءة حقنة في للحقن محلول مل 0.75   /دوليةوحدة  30.000EPREX شهراً 18 - مسبقاً مملوءة

1.  /دوليةوحدة  40.000EPREX شهراً 18 - مسبقاً

للتخزينخاصة احتياطات 6.4

حتى كثب عن هذا الحرارة درجة نطاق على الحفاظ يجب مئوية. درجات 8 إلى مئوية درجة 2 حرارة درجة في يخزن

ترج.أو تجمد ال للمريض. إعطائه

الضوء.من لحمايته أصلية عبوة في التخزين يجب

درجة 25 من أقل (الغرفة حرارة درجة في وتخزينه الثالجة من إزالته يمكن االستخدام ، وشك على المنتج يكون عندما

أيام.سبعة أقصاها لمدة  )مئوية

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

 )بروبيلينبولي بغطاء مطاط (إبرة درع مع وإبرة  )تفلونوجه ذو مطاط (بمكبس  )األولالنوع من زجاج (مسبقاً مملوءة محقنة
بالمحقنة.متصل  )كربوناتبولي ( ™ PROTECSإبرة حماية وجهاز

.4.4القسم انظر )الالتكسمشتقات أحد (جاف طبيعي مطاط على اإلبرة غطاء يحتوي

مل0.6   /دوليةوحدة 6000 مل 0.5   /دوليةوحدة 5000 مل 0.4   /دوليةوحدة 4000 مل 0.3   /دوليةوحدة 3000 مل 0.5   /دوليةوحدة 2000 مل ؛ 0.5   /دوليةوحدة 1000

جاهزة محاقن 6 من علب في مل: 1.0   /دوليةوحدة 10000 و مل 0.75   /دوليةوحدة 30،000 مل ، 0.5   /دوليةوحدة 20000 مل ؛ 0.8   /دوليةوحدة 8000

لإلستعمال.

مملوءة واحدة حقنة على تحتوي علب في مل 1.0   /دوليةوحدة 40000

العبوات.أحجام أو   /والقوة نقاط جميع تسويق يتم ال قد مسبقاً.

األخرىوالمناولة للتخلص خاصة احتياطات 6.6

منهوالتخلص المنتج استخدام ينبغي ال

الختم ،كسر تم إذا•

فيه ،تطفو جزيئات رؤية يمكنك أو ملوناً السائل كان إذا•

أوالخطأ ، طريق عن تجميده تم قد أنه تعتقد أو تعلم ، كنت إذا•

التبريد.في عطل هناك كان إذا•

فقط.الفردي لالستخدام المنتج المحلية. للمتطلبات وفقاً نفايات مادة أي من التخلص يجب

االستخدام. بعد اإلبرة وخز إصابات منع في للمساعدة اإلبرة حماية جهاز ™PROTECSبـ مزودة مسبقاً المعبأة المحاقن

معها. والتعامل مسبقاً المعبأة المحاقن استخدام عن كاملة معلومات  Medicine Consumer EPREXمعلومات تتضمن

.4.2القسم نرى
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األدويةجدول 7.

دواء.وصفة

الراعي8.

 Zealand( Ltdنيوزيلندا أوكالند ،

Cilag )New-Janssen
(فاكس: 0800800806 هاتف:

09(  5881398

medinfo@janau.jnj.comاإللكتروني: البريد

األولىالموافقة تاريخ 9.

  /دوليةوحدة 5000 مل ؛ 0.4   /دوليةوحدة 4000 مل ؛ 0.3   /دوليةوحدة 3000 مل ؛ 0.5   /دوليةوحدة 2000 مل ؛ 0.5   /دوليةوحدة 1000 (1997 أكتوبر 13

40،000 مل ، 0.5   /دوليةوحدة 20000 (1999 مايو 6 و  )مل1.0   /دوليةوحدة 10000 مل ؛ 0.8   /دوليةوحدة 8000 مل ؛ 0.6   /دوليةوحدة 6000 مل ؛ 0.5

.)مل0.75   /دوليةوحدة 30،000 (2009 فبراير 12 و  )مل1   /دوليةوحدة

النصمراجعة تاريخ 10.

2021ديسمبر 3

للتغييراتموجز جدول

الجديدةالمعلومات ملخصالجزء

تحت لإلعطاء الرعاية مقدمي   /للمريضتعليمات لتقديم للطبيب احترازية بيانات إضافة4.2

المنتجمع اآلمن والتعامل الجلد ،
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