
 לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים המרשם במידע דגשים
 ראה. ויעילה בטוחה בצורהhydrochloride( - AGGRASTAT® )tirofiban ב

AGGRASTAT. עבור המרשם על מלא מידע

----------------------------------- נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-

 של היסטוריה )AGGRASTAT. )4 של מרכיב לכל ידועה יתר רגישות
, פעיל פנימי דימום-)AGGRASTAT. )4 ל קודמת חשיפה עם טרומבוציטופניה

 חמורה פיזית טראומה או גדול כירורגי הליך, דימום דיאתזת של היסטוריה או
(4). הקודם החודש במהלך

 ורידי תוך לשימושhydrochloride(  ,AGGRASTAT® )tirofiban הזרקת
----------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1998: ב"בארה ראשוני אישור

--AGGRASTAT. )5.1(להפסיק יש בדימום לשלוט ניתן לא אם. רציני לדימום לגרום יכול 
AGGRASTAT ב הטיפול את

(5.2). והפרין-AGGRASTAT ב הטיפול את הפסק: טרומבוציטופניה
 ומתן מינון -------------------------  אחרונים מרכזיים שינויים-----------------------

(2)4/2015-

------------------------------ ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-ACS(. )1(  ST )NSTEאירועים שיעור להפחתת המיועד, טסיות של אגרגציה מעכב הוא 

 או הלב שריר אוטם, מוות של משולבת סיום נקודת( טרומבוטיים קרדיו-וסקולריים
 חריפה כלילית תסמונת עם בחולים) חוזרת לבבית פרוצדורה/עקשנית איסכמיה

®AGGRASTAT עליית שאינה

--------------------- שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(6.1). המדווחת ביותר השכיחה השלילית התגובה הוא דימום ---

 או800-509-0544 1  בטלפון מדיקור עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
.medwatchwww.fda.gov/אוFDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ל

-------------------------- וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-------------------------------------------- סמים בין אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-  למשך דקה/ג"ק/ג"מק0.15  מכן ולאחר דקות5  תוך ג"ק/ג"מק25  לוריד לתת יש

 ג"ק/ג"מק25  לתת יש, דקה/ל"מ60 ≤ קריאטינין פינוי עם בחולים. שעות18  עד
(2). דקה/ג"ק/ג"מק0.075  מכן ולאחר דקות5  תוך

 אספירין או הפרין, תרומבוליטיקה, טסיות נוגדות תרופות של משותף מתן
(7). לדימום הסיכון את מגביר

-------------------------ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-  הזרקה --------------------------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(50  ל"מ250 /ג"מ-12.5 ו) ל"מ/ג"מק(50  ל"מ100 /ג"מ5 : מראש מעורבבת לווריד
(3). כלורי נתרן עם) ל"מ/ג"מק

 כליות ספיקת אי עם בחולים המינון את הפחת: כליות ספיקת אי
(8.6). חמורה

למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה

4/2015: מתוקן
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TITLE - TIROFIBAN / ZANAFLEX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA
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המרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1
-ACS( ST )NSTEאיסכמיה או הלב שריר אוטם, מוות של משולבת סיום נקודת( טרומבוטיים קרדיו-וסקולריים אירועים שיעור להפחתת מיועד 

.AGGRASTAT בגובה שאינה חריפה כלילית תסמונת עם בחולים) חוזרת לבבית פרוצדורה/עמידה

וניהול מינון2
≤ בסרום קריאטינין עם לחולים דקה/ג"ק/ג"מק0.075  או( דקה/ג"ק/ג"מק0.15  מכן ולאחר דקות5  תוך ג"ק/ג"מק25  לווריד לתת יש
 קליניים מחקרים ראה[AGGRASTAT של היעילות את שהוכיחו במחקרים ששימש המשטר לא זה. שעות18  עד למשך), דקה/ל"מ60

[(14).

1. בטבלה מופיעות קריאטינין ופינוי משקל לפי ההוראות

CrCl- ו משקל לפי מינון1  טבלה

תחזוקה עירוי קצב
)שעה/ל"מ(

דקות5  תוך
החולים כל

)ל"מ(

מׁשִקלָ
)ג"ק(

CrCl< 60דקה/ל"מCrCl≥ 60דקה/ל"מ

30-371763
38-45217.53.75
46-542594.5
55-622910.55.25
63-7033126
71-7937.513.56.75
80-8742157.5
88-954616.58.25

96-10450189
105-1125419.59.75
113-120582110.5
121-1286222.511.25
129-13766.52412
138-1457125.512.75
146-153752713.5

חשובות ניהול הוראות
; העיקור במהלך לחות ספיגת בגלל אטום מעט להיות עשוי הפלסטיק. שלו הכסף נייר כיס את לקרוע תחילה, המיכל את לפתוח כדי1.

 חשד שיש או כלשהן דליפות נמצאו אם; הפנימית השקית של חזקה סחיטה ידי על דליפות יש אם בדוק. בהדרגה תפחת האטימות
 הסר, שלו העין מתמיכת המיכל את השע. שלם והאטם שקופה התמיסה אם אלא להשתמש אין. התמיסה את לזרוק יש, לסטריליות

.קונבנציונלית ניהול ערכת וחבר, היציאה מיציאת הפלסטיק מגן את

 הזרקת, (HCl) הידרוכלוריד אפינפרין, דופמין, דובוטמין, סולפט אטרופין כמו ורידי תוך קו באותוAGGRASTATלנהל רשאי אתה2.
 לתת איןHCl.  ופרופרנולול כלורי אשלגן, ניטרוגליצרין, סולפט מורפיוםHCl,  מידאזולם, לידוקאין, פורוסמיד, פמוטידין

AGGRASTATקו אותו דרך  IVדיאזפאם כמו.
.מזרק באמצעות מהשקית ישירות תמיסה להוציא או אחרות תרופות להוסיף אין3.
 אם הראשון מהמיכל אוויר שאיבת ידי על אוויר לתסחיף לגרום עלול כזה שימוש; סדרתיים בחיבורים פלסטיק במיכלי להשתמש אין4.

.מתמיסה ריק הוא
.בשקית שנשאר שימוש בו נעשה שלא חלק כל השליכו5.

בלבד ורידי תוך לשימוש וחוזקות מינון צורות3

, משומרות לא, שקופות תמיסות הן) ל"למ ג"מק(50  ל"מ-250 ל טירופיבן ג"מ-12.5 ו) ל"למ ג"מק(50  ל"מ100  לכל טירופיבן ג"מ.
Premixed InjectionAGGRASTAT 5  כלורי נתרן עם איזו-אוסמוטי עשוי ברכב מראש מעורבבות סטריליות

נגד התוויות4
AGGRASTAT עם בחולים אסור:
.(6.2)] שליליות תגובות ראה[)אנפילקטיות תגובות, כלומר(-AGGRASTAT ל חמורה יתר רגישות תגובת•
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[-AGGRASTATל קודמת חשיפה בעקבות טרומבוציטופניה של היסטוריה•

3735861: אסמכתא מזהה



 תגובות ראה[הקודם החודש במהלך חמורה גופנית טראומה או גדול כירורגי הליך, דימום דיאתזיס של היסטוריה או פעיל פנימי דימום•
.(6.1)] שליליות

 כללי סיכון5.1  זהירות ואמצעי אזהרות5
לדימום

 באתר מתרחשים-AGGRASTAT ל הקשורים הדימומים רובAGGRASTAT.  עם הטיפול במהלך שנתקל ביותר השכיח הסיבוך הוא דימום
 דקירות כגון טראומטיים להיות שעלולים טראומטיים או טראומטיים בהליכים השימוש את למינימום צמצם. לב לצנתור העורקי הגישה

.האף של אינטובציה, שריריות תוך זריקות, ורידים עורקים

.לדימום הסיכון את מעלה טסיות נוגדות ותרופות הפה דרך קרישה נוגדי, פיברינוליטיות בתרופות במקביל שימוש

טרומבוציטופניה5.2
 לאחר יום וכל הטיפול תחילת לאחר שעות-6 כ מתחילה הטסיות ספירת אחר מעקבAGGRASTAT.  עם עמוקה טרומבוציטופניה על דווח
 אושרה אם. פסאודוטרומבוציטופניה למנוע כדי הטסיות ספירת אחר לעקוב, 3מ"מ<90,000/ל יורדת הטסיות ספירת אם. מכן

IIIa- Glycoprotein )GP( IIb/ל לקולטן לאנטגוניסט קודמת חשיפה. והפרין-AGGRASTAT ב הטיפול את להפסיק יש, טרומבוציטופניה
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[טרומבוציטופניה לפתח הסיכון את להגביר עלולה

שליליות תגובות6
קליני בניסוי ניסיון6.1

 להשוואה ניתנים לא תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
.הקלינית בפרקטיקה שנצפו השיעורים את ישקפו שלא וייתכן אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירה

 מוגבלים חולים-  איסכמית תסמונת לניהול טסיות קולטני עיכוב(PLUS PRISM-), איסכמית תסמונת לניהול טסיות קולטני עיכוב(-PRISM ב
 קיבלו חולים1946 , ניסויים)וריסטנוזיס לתוצאות טירופיבן של אקראית יעילות מחקר(-RESTORE ו) יציבים לא ותסמינים סימנים ידי על

AGGRASTATקיבלו חולים-2002 ו הפרין עם בשילוב  AGGRASTAT30% וכ65  גיל מעל היו מהאוכלוסייה43% . ימים כשלושה במשך לבד-
AGGRASTAT), דקה/ג"ק/ג"מק0.15  תחזוקה עירויא ואחריו בולוס ג"ק/ג"מק(25  מומלץ משטרה עםקליניים במחקרים.נשים היו מהחולים

 היו מהאוכלוסייה-30% כ. כלל בדרך שעות24  במשך חולים-8000 מ ליותר ביוואלירודין או והפרין קלופידוגרל, אספירין עם בשילוב ניתנה
.נשים היו-25% וכ65  גיל מעל

מדְמַםֵ
PLUSPRISM- משטר

.להלן מוצגותPLUS PRISM- במחקרTIMI  של הקריטריונים באמצעות וקטן ורי'מז דימום של השכיחות

PLUS-PRISM-ב ומינור ור'מז דימוםTIMI 2  טבלה
-PLUSPRISM
-ACS()NSTE

מדְמַםֵ
§TIMI)‡  קריטריוני(

*AGGRASTAT+  הפרין
)N=773(

לבד הפרין
)N=797(

גדול דימום

קל דימום

עירויים

1.4%

10.5%

4.0%

0.8%

8.0%

2.8%

‡. דקה/ג"ק/ג"מק0.10  של תחזוקה עירוי; דקה/ג"ק/ג"מק0.4  של ראשוני עירוי*

§
 טיפת= קטין .לבבית טמפונדה או גולגולתי תוך דימום, מזוהה אתר בלי או עם ליטר/גרם5.0  מעל של המוגלובין טיפת= ור'מייג

.המופטיזיס או המטמזיס, ספונטנית גסה המטוריה, ידוע מאתר דימום עם ליטר/גרם3.0  מעל של המוגלובין

.להלן מוצגיםPLUS- PRISM-ב מלעוריות פרוצדורות העוברים בחוליםTIMI  ורי'מג דימום של ההיארעות שיעורי
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PLUS-PRISM-ב מלעוריים להליכים הקשורTIMI  של עיקרי דימום3  טבלה
AGGRASTAT+  הפרין

נ

לבד הפרין

%
0.3

נ

797
%

0.1 נהלים לפני

אנגיוגרפיה בעקבות

PTCA בעקבות

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0.7

2.2

 הטיפול מהפסקת אחד יום תוךPLUS- PRISM-ב(CABG) כלילי עורק השתלת ניתוחשעברו בחוליםTIMI  ורי'מג דימום של ההיארעות שיעורי
(N=31). בלבד בהפרין-35% ו(N=29)  הפרין בתוספת-AGGRASTAT ב17%  היו-AGGRASTAT ב

")גבוה במינון בולוס(" מומלץ משטר
 לירידה הקשורים דימום של קליניים גלויים סימנים, רטרופריטונאלי או עיני תוך, גולגולתי תוך דימום כל כולל( גדולים דימומים שיעורי

 למוות ישירות שגרם דימום2U, ≥ דם מוצרי של עירוי המצריך דימום, ל"ד/גרם-4 ב בהמוגלובין ירידה כל או ל"ד/גרם3  מעל של בהמוגלובין
 שלPLUS- PRISM-ה משטר את שקיבלו בנבדקים שנצפו השיעורים עם עקביים היו) התערבות הדורשת המודינמית פשרה או ימים7  תוך

.AGGRASTATמקטע בהעלאת הלב שריר באוטם יותר גדול דימום של מגמה הייתה ST)חולי  (STEMIמתן לפני בפיברינוליטים שטופלו 
AGGRASTATבמהלך המומלץ במשטר שימוש תוך  PCIהצלה.

דימום ללא
, התרופתי לקשר קשר ללא, מהביקורת מספרית וגבוהה-1% מ יותר של בשכיחות שהתרחשו מדממות שאינן לוואי תופעות של השכיחות

:להלן מוצגות

PLUS-PRISM-ב מדממות שאינן לוואי תגובות4  טבלה
AGGRASTAT+  הפרין

)N=1953(
%

לבד הפרין
)N=1887(

%
בכללותו הגוף

נפיחות/בצקת
אגן, כאב

vasovagal, תגובה
דם וכלי לב מערכת

ברדיקרדיה
 כלילי עורק, דיסקציה

והשרירים השלד מערכת
רגל, כאב
פסיכיאטרית/העצבים מערכת

סחְרַחֹורתֶ
עור ותוספת עור

מיְֹוזעָ

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

32

32

21

טרומבוציטופניה
בלבד הפרין שקיבלו אלה מאשר הטסיות בספירת ירידה לחוות יותר גבוהה בסבירות היו, הפרין בתוספת-AGGRASTAT ב שטופלו מטופלים

של ירידה עם החולים אחוז-AGGRASTAT. ב הטיפול הפסקת עם הפיכות היו אלו ירידות.

ל הדם בטסיות ירידה עם החולים אחוז. בלבד הפרין שקיבלו בחולים-0.6% ל בהשוואה1.5%,  היו<mm3/90,000  עד טסיות טסיות

mm3/50,000>-בלבד הפרין שקיבלו מהחולים-0.1% ל בהשוואה0.3%,  היה.

שיווק לאחר ניסיון62.
 בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון-AGGRASTAT. ב אישור לאחר השימוש במהלך זוהו הבאות הנוספות הלוואי תופעות

.לתרופה לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא

 במהלךAGGRASTAT,  עירוי של הראשון היום במהלך התרחשו אנפילקטיות תגובות כולל חמורות אלרגיות תגובות:יתר רגישות
חמור עם נקשרו מקרים כמהAGGRASTAT.  של חוזר מתן ובמהלך הראשוני הטיפול

.לטירופיבאן נוגדנים היווצרות על זמין מידע אין<mm3/10,000).  טסיות ספירת( תרומבוציטופניה
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תרופות בין אינטראקציות7
אחרות טסיות נוגדות ותרופות קרישה נוגדי, בתרומבוליטים שימוש

.לדימום הסיכון את מגביר ואספירין הפרין, תרומבוליטיקה, טסיות נוגדי חומרים של משותף מתן

הריון8.1  ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

'ב הריון קטגוריית
HCl tirofiban  עם מחקרים. בהריון וארנבות בחולדות השליה את חוצה טירופיבן כי הוכח. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין

 בסיס על בהשוואה, בהתאמה, ולארנב לחולדה לאדם המומלץ המרבי היומי מהמינון-13 ו5  כפי( ליום ג"ק/ג"מ5  עד של ורידי תוך במינונים
 .לעובר נזק כל גילו לא) גוף שטח

מניקות אמהות8.3
 מופרשות רבות שתרופות מכיוון. חולדות בחלב נמצאו טירופיבן של משמעותיות רמות, זאת עם. אם בחלב מופרש טירופיבן אם ידוע לא

-AGGRASTAT.ב הטיפול את להפסיק או ההנקה את להפסיק יש, היונק התינוק על שליליות להשפעות הפוטנציאל ובגלל, אם בחלב

בילדים שימוש8.4
.הוכחו לא ילדים בחולים ויעילות בטיחות

גריאטרי שימוש8.5
. ומעלה75  בני היו-12% ש בעוד, ומעלה65  בני היוAGGRASTAT, 43%  של מבוקרים קליניים במחקרים החולים של הכולל המספר מתוך
 לחולים). שנים(<65  יותר צעירים בחולים שנראתה לזו דומה נראתה) שנים65 (≥ בקשישיםAGGRASTAT  של ההשפעה, ליעילות ביחס

 אך, יותר צעירים לחולים בהשוואה דימום סיבוכי של יותר גבוהה שכיחות הייתה בלבד הפרין או הפרין עםAGGRASTAT  שקיבלו מבוגרים
 ללא דומה היה בלבד בהפרין שטופלו בחולים לסיכון בהשוואה הפרין עם בשילוב-AGGRASTAT ב שטופלו בחולים לדימום המוגבר הסיכון

.(2)] ומתן מינון ראה[המבוגרת לאוכלוסייה מינון התאמת מומלצת לא. גיל קשר

כליות ספיקת אי8.6
 בחוליםAGGRASTAT  של המינון את הפחתAGGRASTAT.  של פלזמה בפינוי ירידה יש חמורה עד בינונית כליות ספיקת אי עם לחולים

.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה(2)  ומתן מינון ראה[חמורה כליות ספיקת אי עם

.המודיאליזה בטיפול בחולים הוכחו לאAGGRASTAT  של ויעילות בטיחות

יתר מינון10
 מינון. ראשוניים עירוי למינוני המומלץ מהמינון2  פי עד של במינונים התרחשAGGRASTAT  של בשוגג יתר מינון, קליניים בניסויים

.דקה/ג"ק/ג"מק0.15  של תחזוקה עירוי מקצב9.8  פי עד של במינונים התרחש בשוגג יתר

 ואמצעי אזהרות ראה[הלב צנתור באתרי קל ודימום קלים רירי-עוריים דימום אירועי בעיקר, דימום היה יתר מינון של ביותר השכיח הביטוי
(5.1)]. זהירות

.הצורך לפי התרופה עירוי של התאמה או והפסקה המטופל של הקליני מצבו של הערכה ידי עלAGGRASTAT  של יתר במינון לטפל יש

.המודיאליזה ידי עלAGGRASTAT  להסיר ניתן

תיאור11
.הטסיות הצטברות את המעכבIIIa ,IIb/ קולטןAGGRASTATGP הטסיות של פפטיד לא אנטגוניסט, הידרוכלוריד טירופיבן מכיל

4-piperidinyl(butyl[-L(-tyrosine-]4- מונוהידראט מונוהידרוכלוריד.O)-סולפוניל בוטיל(נכ כימית מתואר מונוהידראט הידרוכלוריד טירופיבן
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:היא שלו המבנית והנוסחהC22H36N2O5S•HCl•H2O  היא שלו המולקולרית הנוסחה

•HCI•2חO
CH2COOH

ג
NHSO2CH2CH2CH2CH3ח

CH2CH2CH2CH2Oנ.ח

 הוא495.08.  של מולקולרי משקל עם, חופשית זורמת, היגרוסקופית לא, לבן עד לבנה אבקה היא מונוהידראט הידרוכלוריד טירופיבן
.במים מאוד מעט מסיס

 לווריד הזרקה של ל"מ100  כל. ל"מ250  או ל"מ100  של פלסטיק במיכלי, בלבד ורידי תוך לשימוש, להזרקה במים סטרילית כתמיסה מסופק.
 ואת) ל"מ/ג"מק(50  טירופיבן ג"מ-5 ל ערך שווה מונוהידראט הידרוכלוריד טירופיבן ג"מ5.618  מכילה איזו-אוסמוטית, מראש המעורבבת
 כל. מים נטולת חומצה. ג"מ32  כלוריד ודיהידראט, דיהידראט ציטראט נתרן ג"מ54 , כלורי נתרן גרם0.9 : הבאים פעילים הלא המרכיבים

מ-12.5 ל ערך שווה מונוהידראט הידרוכלוריד טירופיבן ג"מ14.045  מכילה איזו-אוסמוטית, מראש המעורבבת הוורידית ההזרקה של ל"מ250
 נטולת חומצה. ג"מ8  וציטראט כלורי נתרן ג"מ135 , כלורי נתרן גרם2.25 : הבאים פעילים הלא המרכיבים ואת) ל"מ/ג"מק(50  טירופיבן ג"

Premixed InjectionAGGRASTAT  מים

 רב מפלסטיק מיוצר הגמיש המיכל. הידרוקסיד נתרן או/ו הידרוכלורית חומצה עם שהותאם וייתכן-6.5 ל5.5  בין נע התמיסה של-pH ה
; מאוד קטנות בכמויות מהפלסטיק מסוימים כימיים רכיבים מוציאים הפלסטיק מיכל עם במגע פתרונותPL). (2408  במיוחד שתוכנן שכבתי

.הפלסטיק מיכל חומרי של בבטיחותם תמכו ביולוגיות בדיקות, זאת עם

 מנגנון12.1  קלינית פרמקולוגיה12
פעולה

 הטסיות פני של העיקרי הקולטןAGGRASTAT , מעכבAGGRASTAT/IIIaIIb המשפחה לרופא פיברינוגן לקשירת הפיך אנטגוניסט הוא
.וריכוז מינון תלוי באופן דם טסיות של צבירהreceptor,  vivoexורידי תוך במתן. הטסיות בהצטברות המעורב

 של עיכוב הושג, דקה/ג"ק/ג"מק0.1  של תחזוקה עירוי ואחריו דקות30  במשך דקה/ג"ק/ג"מק0.4  שלPLUS PRISM- משטר לפי ניתן כאשר
מק0.15  של תחזוקה עירוי ואחריו ג"ק/ג"מק25  של משטרמּומלץָ ה לפי ניתן כאשר. דקות30  של העירוי סוף עד טסיות צבירת של90%  מעל

 עירוי הפסקת לאחר הפיך הוא דם טסיות של צבירה עיכוב. דקות10  תוך מושג הדם טסיות צבירת של-90% מ יותר של עיכוב, דקה/ג"ק/ג"
.AGGRASTAT

פרמקודינמיקה12.2
 והארכת(ADP)  פוספט אדנוזין ידי על המושרה טסיות הצטברותAGGRASTAT vivoex לעכב ביכולתו שהוכח כפי, הטסיות תפקוד את מעכב

.התרופה של הפלזמה ריכוז לפרופיל מקביל העיכוב של הזמן מהלך. כליליים עורקים מחלת עם וחולים בריאים נבדקים אצל הדימום זמן

-90% בכ שעות8  עד4  תוך הבסיס לקו לקרוב חוזרת הטסיות הצטברותvivoex ,דקה/ג"ק/ג"מקAGGRASTAT 0.10  של עירוי הפסקת לאחר
-70% מ יותר של עיכוב עם הנבדקים אחוז את משמעותי באופן משנה אינה זה למשטר הפרין הוספת. כליליים עורקים מחלת עם מהחולים

-30 מ יותר עד מתארכים דימום זמני עם החולים מספר את גם כמו, הממוצע הדימום זמן את מגדילה כן אך(IPA),  דם טסיות של צבירה של
.דקה/ג"ק/ג"מק0.15  של עירוי הפסקת לאחר נצפו טסיות צבירת של דומים התאוששות שיעורי. . דקות

פרמקוקינטיקה12.3
וכ בשתן מופיעים הניתן מהמינון-65% כ כאשר, כלייתית בהפרשה בעיקר מהפלזמה מפונה הוא. כשעתיים של חיים מחצית זמן לטירופיבאן

.מוגבל נראה מטבוליזם. שינוי ללא-tirofiban כ ברובם שניהם, בצואה-25%

 בפלזמה קשור הלא החלק. ל"מ/ג"מק25  עד0.01  של בטווח בריכוז תלויה אינה חלבון וקשירת פלזמה לחלבוני מאוד קשור אינו טירופיבן
.ליטר-42 ל22  בין נע טירופיבן של היציב ההפצה נפח35%.  הוא אנושית

.הפלזמה מפינוי69%  עד39  מהווה כליות פינוי. דקה/ל"מ-314 ל213  בין נע טירופיבן של בפלזמה הפינוי, בריאים בנבדקים

מיוחדות אוכלוסיות
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.בכבד פגיעה או גיל, גזע, מין לפי טירופיבן פינוי על השפעה אין

כליות ספיקת אי
, לדקה ל"מ<30  קריאטינין פינוי עם בחולים->50% ו דקה/ל"מ<60  קריאטינין פינוי עם בנבדקים-40% בכ ירד טירופיבן של פלזמה פינוי
.המודיאליזה ידי על מוסר טירופיבן(2)]. ומתן מינון ראה[להמודיאליזה הזקוקים חולים כולל

קלינית לא טוקסיקולוגיה13
 של הקרצינוגני הפוטנציאל בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

AGGRASTATהוערך לא.

-ב ישירה לגנוטוקסיות עדות הייתה לא, בנוסף. יונקים תאי שלV -79-ו חיידקים של מוטגנזה מבחניּבמַבַחנֵהHClTirofibanָ  ב שלילי היה
 עכברים של עצם מח בתאי כרומוזומליות סטיות של אינדוקציה הייתה לא. כרומוזומלית סטייה מבחניּבמַבַחנֵהelutionָ ו אלקלייןּבמַבַחנֵהָ

).גוף שטח בסיס על בהשוואה לאדם המומלץ המרבי היומי מהמינון3  כפי( ג"ק/טירופיבן ג"מ5  עד של ורידיים תוך מינונים מתן לאחר זכרים

5  כפי( ליום ג"ק/ג"מ5  עד טירופיבן של ורידי תוך מינון שקיבלו ונקבה זכר חולדות עם במחקרים הושפעו לא הרבייה וביצועי פוריות
).גוף שטח בסיס על בהשוואה לאדם המומלץ המרבי היומי מהמינון

קליניים מחקרים14
 באוכלוסייה להפרין  ובהשוואהNSTE)PRISM- עם בחולים בטיפולAGGRASTAT  של היעילות את קבעו היקף רחבי קליניים מחקרים שני

בחנו המחקרים שניAGGRASTAT ) לציין יש אם( מלעורית כלילית רה-וסקולריזציה ואחרי לפני, להפרין והוסיפו  לבדPLUS( )PRISM-דומה
elevation(.  STללא  / MIיציבה לא אנגינהACS ) .(להלן בפירוט נדונים אלה ניסויים.

PRISM( PLUS-יציבים לא ותסמינים סימנים ידי על מוגבלים חולים-  איסכמית תסמונת לניהול טסיות קולטני עיכוב)

 עירוי(-AGGRASTAT ל אקראית חולקוACS למחקר מהכניסה שעות12  תוךמתועדNSTE  עם חולים1570 , סמיות כפולPLUS PRISM- בניסוי
APTT 5,000 של בולוס( הפרין עם בשילוב) דקה/ג"ק/ג"מק0.10  של תחזוקה עירוי ואחריו דקה/ג"ק/ג"מק0.4  של דקות30  של ראשוני

 אם אלא, במקביל אספירין קיבלו החולים כל.בלבד להפרין או) שליטה2  פי בערך של1,000U  של עירוי ואחריוh U/ על לשמור כדי בטיטרציה
 רפואית התייצבות של שעות48  עברו המטופליםrevascularization.  הליכי שעברו או רפואי טיפול שעברו מטופלים נבדקו. נגד התווית כן

ב טיפול המשך תוך, אתרקטומיה/אנגיופלסטי ניתוח, לציין יש ואם( שעות96  לפני אנגיוגרפיה לעבור צריכים היו והם, מחקר תרופתי בטיפול
AGGRASTAT-עם להמשיך ניתן). ההליך לאחר שעות12-24  למשך והפרין  AGGRASTATשעות108  עד והפרין.

. ל"ד/ג"מ>2.5  בסרום וקריאטינין<mm3/150,000  טסיות ספירת, מופרכת לב ספיקת אי,קרישה לאנטי נגד התוויות כללו ההחרגות
ST.  גובה ללא הלב שריר אוטם עם הוצגה מהאוכלוסיה וכמחצית נשים היו מהחולים32% ; שנים63  היה האוכלוסייה של הממוצע הגיל

.שעות71  למשךAGGRASTAT  קיבלו החולים, בממוצע

 במבט, לקבוצה נמצאה כאשר נעצרה זו זרוע). הפרין ללא( בלבד-AGGRASTAT ל באקראי תחילה חולקה חולים של שלישית קבוצה
.האחרות הקבוצות משתי יותר גדולה תמותה, ביניים

 בנקודת בסיכון32%  של ירידה הייתה. ימים7  תוך ומוות-t חדשה, עקשנית איסכמיה של מורכבת הייתה המחקר של העיקרית הסיום נקודת
 להיות עשוי הבודדים הרכיבים שסכום לב שימו5.  בטבלה מוצגות התוצאותMI ו בנפרד נבדקו הקומפוזיט מרכיבי. הכוללת העיקרית הסיום

).המרוכב למרכיב נחשב אחד אירוע רק, מרובים רכיבים אירועי חווה מטופלאם(מרוכבים-מה גדול
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PLUS-PRISM-ב ימים7  לאחר ראשוניות תוצאות5  טבלה
AGGRASTAT+הפרין

)n=797( הפריןקצה נקודת

)n=773(
12.9%

p ערךסיכון הפחתת

 איסכמיה ,MIוחדש, מוות
ימים7  לאחר עקשנית

17.9%32%0.004

מוות

מִי

עקשן איסכמיה

1.9%
3.9%
9.3%

1.9%
7.0%
12.7%

- --

47%
30%

 --
0.006
0.023

 בעקומת מוצגת חודשים-6 ו ימים30  לאחר המרוכבת הסיום בנקודת הסיכון הפחתת. זמן לאורך נשמרה ימים7  לאחר שנראתה התועלת
.להלן קפלן-מאייר

PLUS-PRISM-ב עמידה איסכמיה או חדשMI , מוות של ראשון לאירוע עד זמן1.  איור

תועלת פחות להפיק עשויה אתרקטומיה/PTCAמכן לאחר שעוברות או רפואית המנוהלות נשים כי מעלה מין לפי התוצאות של ניתוח
AGGRASTAT)(0.43-0.89)  גברים מאשר0.61-1.74)  של יחסי לסיכון95%  של ביטחון גבולות .(p=0.11)טיפול הבדל להיות עשוי זה הבדל 

.מקרית התרחשות או, אלו קבוצות בתתי אחרים הבדלים של השפעה, אמיתי

 של הראשונים הימים30  במהלך אתרקטומיה/ניתוח ניתוחי עברו-30% ו כלילית אנגיוגרפיה עברוPLUS PRISM- במחקר מהמטופלים-90% כ
 לאחר) שעות15  בממוצע( שעות12-24  נמשךAGGRASTAT . הללו ההליכים כל לאורך המחקר בתרופות המשיכו הללו החולים רוב. המחקר

 אוPTCA  קיבלו לא או שקיבלו תת-אוכלוסיות בין שונות היו לא30  ביוםAGGRASTAT  של שההשפעות נראה. אתרקטומיה/אנגיופלסטי ניתוח
,CABGואחריו ההליך לפני הן.

( PRISMאיסכמית תסמונת לניהול טסיות קולטני עיכוב)
 דקות30  למשך דקה/ג"ק/ג"מק0.6  של ראשוני מינון )הפרין אועם מטופלים3232 , סמיות כפול, מקביל, אקראי מחקרPRISM,  במחקר
 בולוס(ACSNSTE- ל אקראית חולקו כלילית התערבות ללא לניהול המיועדים( AGGRASTAT-שעות47.5  למשך דקה/ג"ק/ג"מק0.15  ואחריו

 היו מהאוכלוסיה32% ; שנים62  היה האוכלוסייה של הממוצע הגיל). שעות48  למשךh U/1000  של עירוי ואחריו יחידות5000  של ורידי תוך
PLUS- .PRISM-ל דומים היו ההדרה קריטריוני. לבבית לאיסכמיה-ECG ל עדות היו לא-30% ל. במצגתST  גובה ללא-MI מ סבלו-25% ו נשים

המרוכב הייתה העיקרית הסיום נקודת
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6. בטבלה מוצגות התוצאות. שעות48  של הסמים עירוי בתום מוות אוMI, עקשנית איסכמיה של קצה נקודת

לבבית איסכמיה אירועי– -PRISM ב ראשוניות תוצאות6  טבלה
AGGRASTAT , מוות( מורכבת קצה נקודת

MIעקשן איסכמיה או(
הפרין

)n=1616(

5.6%
11.3%

להְסִתְּכָןֵ

צמִצּום
p ערך

)n=1616(

3.8%
10.3%

7 ) התרופה עירוי סוף( ימים2
ימים

33%
10%

0.015

0.33

PLUS ,PRISM- במחקר מזו שונה זו תוצאה. ימים30  או7  לאחר תמותה עלAGGRASTAT  של שלילית השפעה זוהתה לאPRISM,  במחקר
 לאחר מוגברת תמותה עבור נתונים בטיחות לניטור הוועדה של ביניים בניתוח נפלה(n=345)  הפרין ללאAGGRASTAT  שכללה הזרוע שבו

.ימים7

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
 סטריליות, משומרות לא, שקופות תמיסות הן) ל"למ ג"מק(50  ל"מ-250 ל טירופיבן ג"מ-12.5 ו) ל"למ ג"מק(50  ל"מ100  לכל טירופיבן ג"מ:

Premixed InjectionAGGRASTAT 5  כדלקמן מסופקים, כלורי נתרן עם איזו-אוסמוטי עשוי ברכב מראש מעורבבות
NDC ,25208-002-01מיכלי  INTRAVIA2408  ל"מ100  של בודד במינון) PLפלסטיק.( NDC

).פלסטיקPL (2408  ל"מ250  של בודד במינוןINTRAVIA  מיכלי25208-002-02,

בלבד ורידי תוך לשימוש

 אלUSP).  מבוקרת חדר טמפרטורת ראה( )59-86°F( 15-30°C בין מותרים טיולים עם-)25°C )77°F בAGGRASTAT  אחסן
.האחסון במהלך אור מפני הגן. תקפא

למטופל ייעוץ על מידע17
.מתרחשים הם כאשר שלהם לרופא כך על ולדווח חבורות או דימום של סימנים אחר מקרוב לעקוב למטופלים יעץ

 לפני מרפא צמחי או מרשם ללא מוצרים כולל, אחרת תרופה בכל שלהם השימוש על שלהם הרפואי הרופא עם לדון למטופלים ייעץ
-AGGRASTAT.ב השימוש
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