
ÖNEMLİ BİLGİLER Bu önemli noktalar, AGGRASTAT®'ı (tirofiban 
hidroklorür) güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için gereken 
tüm bilgileri içermez. AGGRASTAT için tam reçete bilgilerine 
bakın.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI --------------------- ---------
-
-
-

AGGRASTAT'ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılık. (4) 
AGGRASTAT'a önceden maruz kalmış trombositopeni öyküsü. (4) Bir 
önceki ay içinde aktif iç kanama veya kanama diyatezi, majör cerrahi 
işlem veya ciddi fiziksel travma öyküsü. (4)

AGGRASTAT® (tirofiban hidroklorür) enjeksiyonu, intravenöz kullanım 
için İlk ABD Onayı: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER--------------------------------

- AGGRASTAT ciddi kanamaya neden olabilir. Kanama kontrol edilemiyorsa 
AGGRASTAT'ı durdurun. (5.1)
Trombositopeni: AGGRASTAT ve heparini kesin. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SON ÖNEMLİ 
DEĞİŞİKLİKLER------------------------ - Dozaj ve Uygulama (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI------------------------ ----- 
AGGRASTAT®, ST elevasyonu olmayan akut koroner sendromu (NSTE-ACS) olan 
hastalarda trombotik kardiyovasküler olayların (birleşik sonlanım noktası, miyokard 
enfarktüsü veya refrakter iskemi/tekrar kalp prosedürü) oranını azalttığı belirtilen bir 
trombosit agregasyon inhibitörüdür. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER--------------------- 
--- Kanama, en sık bildirilen advers reaksiyondur. (6.1)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1 800-509-0544 numaralı telefondan Medicure veya 

1-800-FDA-1088 numaralı telefondan FDA ile iletişime geçin veyawww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE --------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ-------------------- -----------
-5 dakika içinde 25 mcg/kg ve daha sonra 18 saate kadar 0.15 mcg/kg/dk 

intravenöz olarak uygulayın. Kreatinin klerensi ≤60 mL/dk olan hastalarda 
5 dakika içinde 25 mcg/kg ve ardından 0.075 mcg/kg/dk. (2)

Antiplatelet ajanlar, trombolitikler, heparin veya aspirinin birlikte 
uygulanması kanama riskini artırır. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI-------------------- Önceden 

karıştırılmış intravenöz enjeksiyon: 5 mg/100 mL (50 mcg/mL) ve 12.5 mg/250 mL (50 
mcg/mL) sodyum klorür ile. (3)

Böbrek Yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 
dozu azaltın. (8.6)
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

1 ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI
AGGRASTAT, ST elevasyonu olmayan akut koroner sendromu (NSTE-ACS) olan hastalarda trombotik kardiyovasküler olayların (birleşik 
ölüm noktası, miyokard enfarktüsü veya refrakter iskemi/tekrar kardiyak prosedür) oranını azaltmak için endikedir..

2 DOZAJ VE YÖNETİM
5 dakika içinde 25 mcg/kg ve ardından 18 saate kadar 0,15 mcg/kg/dk (veya serum kreatinin ≤60 mL/dk olan hastalar için 
0,075 mcg/kg/dk) intravenöz olarak uygulayın. Bu, AGGRASTAT'ın etkinliğini belirleyen çalışmalarda kullanılan rejim 
değildir.[bkz. Klinik Çalışmalar (14)].

Ağırlık ve kreatinin klirensi ile ilgili talimatlar Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1 Ağırlığa ve CrCl'ye Göre Dozlama

Bakım İnfüzyon Hızı
(mL/saat.)

5 dakika içinde
Tüm Hastalar

(mL)
Ağırlık

(kilogram)

CrCl>60 mL/dak CrCl≤60 mL/dak

30-37 17 6 3
38-45 21 7.5 3.75
46-54 25 9 4.5
55-62 29 10.5 5.25
63-70 33 12 6
71-79 37.5 13,5 6.75
80-87 42 15 7.5
88-95 46 16.5 8.25

96-104 50 18 9
105-112 54 19.5 9,75
113-120 58 21 10.5
121-128 62 22.5 11.25
129-137 66.5 24 12
138-145 71 25.5 12.75
146-153 75 27 13,5

Önemli Yönetim Talimatları
1.Kabı açmak için önce folyo üst torbasını yırtın. Plastik, sterilizasyon sırasında nem emilimi nedeniyle biraz opak olabilir; 

opaklık yavaş yavaş azalacaktır. İç torbayı sıkıca sıkarak sızıntı olup olmadığını kontrol edin; herhangi bir sızıntı 
bulunursa veya sterilite şüphesi varsa, solüsyon atılmalıdır. Çözelti berrak ve conta sağlam değilse kullanmayınız. Kabı 
deliği desteğinden asın, plastik koruyucuyu çıkış portundan çıkarın ve geleneksel bir uygulama seti takın.

2.sen yönetebilirsinAGGRASTATatropin sülfat, dobutamin, dopamin, epinefrin hidroklorür (HCl) ile aynı intravenöz 
hatta, famotidin enjeksiyonu, furosemid, lidokain, midazolam HCl, morfin sülfat, nitrogliserin, potasyum klorür ve 
propranolol HCl. AGGRASTAT'ı diazepam ile aynı IV hattından uygulamayın.

3. Başka ilaçlar eklemeyin veya solüsyonu doğrudan bir şırınga ile torbadan çıkarmayın.
4. Seri bağlantılarda plastik kap kullanmayınız; bu tür bir kullanım, eğer çözelti boşsa, birinci kaptan hava çekerek hava embolisi ile 
sonuçlanabilir.
5. Torbada kalan kullanılmamış kısmı atın.

3 DOZAJ ŞEKLİ VE GÜÇLERİ SADECE 
İNTRAVENO KULLANIM İÇİN

AGGRASTAT Enjeksiyon Önceden karıştırılmış 100 mL'de 5 mg tirofiban (mL başına 50 mcg) ve 250 mL'de (mL başına 50 mcg) 12.5 mg tirofiban, 
sodyum klorür ile izo-ozmotik yapılmış bir araç içinde önceden karıştırılmış berrak, korunmamış, steril çözeltilerdir.

4 KONTRENDİKASYON
AGGRASTAT, aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:
• AGGRASTAT'a karşı şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu (yani anafilaktik reaksiyonlar)[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.2)].
• AGGRASTAT'a önceden maruz kalmayı takiben trombositopeni öyküsü[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].
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• Bir önceki ay içinde aktif iç kanama veya kanama diyatezi, majör cerrahi işlem veya ciddi fiziksel travma öyküsü[bkz. 
Advers Reaksiyonlar (6.1)].

5 UYARILAR VE ÖNLEMLER 5.1 Genel 
Kanama Riski
AGGRASTAT ile tedavi sırasında karşılaşılan en yaygın komplikasyon kanamadır. AGGRASTAT ile ilişkili kanamaların çoğu kardiyak 
kateterizasyon için arter giriş yerinde meydana gelir. Arteriyel ve venöz ponksiyonlar, kas içi enjeksiyonlar, nazotrakeal 
entübasyon vb. gibi travmatik veya potansiyel olarak travmatik prosedürlerin kullanımını en aza indirin.

Fibrinolitikler, oral antikoagülanlar ve antiplatelet ilaçların birlikte kullanımı kanama riskini artırır.

5.2 Trombositopeni
AGGRASTAT ile derin trombositopeni bildirilmiştir. Tedavi başlangıcından yaklaşık 6 saat sonra başlayan ve sonrasında her gün 
trombosit sayılarını izleyin. Trombosit sayısı <90.000/mm3'e düşerse3, psödotrombositopeniyi dışlamak için trombosit sayılarını 
izleyin. Trombositopeni doğrulanırsa, AGGRASTAT ve heparini kesin. Bir glikoprotein (GP) IIb/IIIa reseptör antagonistine önceden 
maruz kalma, trombositopeni geliştirme riskini artırabilir[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)].

6 ADVERS REAKSİYON
6.1 Klinik Araştırma Deneyimi
Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik denemelerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir 
ilacın klinik denemelerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve klinik uygulamada gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

PRISM'de (İskemik Sendrom Yönetimi için Trombosit Reseptör İnhibisyonu), PRISM-PLUS (İskemik Sendrom Yönetimi için 
Trombosit Reseptör İnhibisyonu — Kararsız Belirti ve Semptomlarla Sınırlı Hastalar) ve RESTORE (Sonuçlar ve Restenoz için 
Tirofibanın Randomize Etkililik Çalışması)denemelerde, 1946 hasta heparin ile kombinasyon halinde AGGRASTAT aldı ve 2002 
hasta yaklaşık 3 gün boyunca tek başına AGGRASTAT aldı. Nüfusun yüzde kırk üçü >65 yaşındaydı ve hastaların yaklaşık %30'u 
kadındı.Klinik çalışmalardaileönerilen rejim (25 mcg/kg bolus ve ardından0.15 mcg/kg/dk idame infüzyonu), AGGRASTATAspirin, 
klopidogrel ve heparin veya bivalirudin ile kombinasyon halinde 8000'den fazla hastaya tipik olarak ≤24 saat süreyle 
uygulanmıştır. Nüfusun yaklaşık %30'u >65 yaşındaydı ve yaklaşık %25'i kadındı.

Kanama
PRISM-PLUS Rejimi
PRISM-PLUS çalışmasında TIMI kriterlerini kullanan majör ve minör kanama insidansları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2 PRISM-PLUS'ta TIMI Majör ve Minör Kanama
PRİZM-PLUS
(NSTE-ACS)

Kanama
(TIMI Kriterleri)‡ §

AGGRASTAT* + heparin
(S=773)

tek başına heparin

(N=797)

Büyük Kanama

Küçük Kanama

Transfüzyonlar

%1,4

%10,5

%4.0

%0.8

%8.0

%2.8

* 0.4 mcg/kg/dk başlangıç   infüzyonu; 0.10 mcg/kg/dk idame infüzyonu. ‡

§
Binbaşı =Tanımlanmış bir bölge, intrakraniyal kanama veya kardiyak tamponad olsun veya olmasın >5.0 g/L hemoglobin düşüşü. küçük 
=Bilinen bir bölgeden kanama, spontan gros hematüri, hematemez veya hemoptizi ile birlikte >3.0 g/L hemoglobin düşüşü.

PRISM-PLUS içinde perkütan prosedür uygulanan hastalarda TIMI majör kanama insidans oranları aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 3 PRISM-PLUS'ta Perkütan Prosedürlerle İlişkili TIMI Majör Kanama
AGGRASTAT + heparin

N
tek başına heparin

%
0,3

N
797

%
0.1Prosedürlerden Önce

Anjiyografi Takibi

PTCA'yı takip etmek

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0.7

2.2

uygulanan hastalarda TIMI majör kanama insidans oranlarıkoroner arter baypas greft cerrahisi (CABG)AGGRASTAT'ın kesilmesinden 
sonraki bir gün içinde PRISM-PLUS'ta, AGGRASTAT artı heparin (N=29) üzerinde %17 ve tek başına heparin (N=31) üzerinde %35 
olmuştur.

Önerilen (“Yüksek Doz Bolus”) Rejimi
Majör kanama oranları (herhangi bir intrakraniyal, intraoküler veya retroperitoneal kanama, hemoglobinde >3 g/dL'lik bir düşüş veya 
hemoglobinde 4g/dL'lik herhangi bir düşüşle ilişkili klinik olarak aşikar kanama belirtileri, ≥2U kan ürünü transfüzyonu gerektiren 
kanama dahil), 7 gün içinde doğrudan ölümle sonuçlanan kanama veya müdahale gerektiren hemodinamik bozulma), AGGRASTAT'ın 
PRISM-PLUS rejimi uygulanan deneklerde gözlemlenen oranlarla tutarlıydı. ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsünde daha fazla 
kanamaya doğru bir eğilim vardı(STEMI) kurtarma PCI sırasında önerilen rejim kullanılarak AGGRASTAT uygulanmadan önce 
fibrinolitikler ile tedavi edilen hastalar.

Kanamasız
İlaç ilişkisinden bağımsız olarak, >%1 ve sayısal olarak kontrolden daha yüksek bir insidansta meydana gelen kanama dışı advers olayların 
insidansı aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 4 PRISM-PLUS'ta Kanama Olmayan Advers Reaksiyonlar
AGGRASTAT + heparin

(N=1953)
%

tek başına heparin

(N=1887)
%

Bir Bütün Olarak Vücut

ödem/şişlik
Ağrı, pelvik
Reaksiyon, vazovagal

Kardiyovasküler sistem
Bradikardi
Diseksiyon, koroner 

arter kas-iskelet sistemi
Ağrı, bacak

Sinir Sistemi/Psikiyatrik
Baş dönmesi

Deri ve Deri Uzantısı
Terlemek

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

trombositopeni
AGGRASTAT artı heparin ile tedavi edilen hastaların trombosit sayılarında düşüş yaşama olasılığı, tek başına heparin alanlara 
göre daha fazlaydı. Bu düşüşler, AGGRASTAT'ın kesilmesiyle geri döndürülebilirdi. azalma olan hastaların yüzdesi
<90.000/mm3 olan trombosit sayısı %1,5 iken, tek başına heparin alan hastalarda bu oran %0,6'dır. Trombositleri 
<50.000/mm3'e düşen hastaların yüzdesi, yalnızca heparin alan hastaların %0.1'ine kıyasla %0.3 idi.

6.2Pazarlama Sonrası Deneyim
AGGRASTAT'ın onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki ilave yan etkiler tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir 
popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki 
kurmak her zaman mümkün değildir.

aşırı duyarlılık:AGGRASTAT infüzyonunun ilk gününde, ilk tedavi sırasında ve AGGRASTAT'ın yeniden uygulanması sırasında 
anafilaktik reaksiyonlar dahil olmak üzere şiddetli alerjik reaksiyonlar meydana geldi. Bazı vakalar şiddetli ile ilişkilendirilmiştir.
trombositopeni (trombosit sayısı <10.000/mm3). Tirofibana karşı antikor oluşumu hakkında bilgi bulunmamaktadır.
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7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Trombolitikler, antikoagülanlar ve diğer antiplatelet ajanların kullanımı
Antiplatelet ajanlar, trombolitikler, heparin ve aspirinin birlikte uygulanması kanama riskini artırır.

8 BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM 
8.1 Hamilelik
Gebelik Kategorisi B
Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Tirofibanın hamile sıçanlarda ve tavşanlarda plasentayı geçtiği gösterilmiştir. Tirofiban 
HCl ile 5 mg/kg/gün'e kadar intravenöz dozlarda (vücut yüzey alanı bazında karşılaştırıldığında, sıçan ve tavşan için önerilen maksimum günlük 
insan dozunun sırasıyla yaklaşık 5 ve 13 katı) yapılan çalışmalar fetüse herhangi bir zarar göstermemiştir. .

8.3 Emziren Anneler
Tirofibanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, sıçan sütünde önemli seviyelerde tirofibanın bulunduğu 
gösterilmiştir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve emzirilen bebek üzerindeki olumsuz etki potansiyeli nedeniyle, emzirmeyi 
bırakın veya AGGRASTAT'ı bırakın.

8.4 Pediatrik Kullanım
Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

8.5 Geriatrik Kullanım
AGGRASTAT'ın kontrollü klinik çalışmalarındaki toplam hasta sayısının %43'ü 65 yaş ve üstü, %12'si 75 ve üstü idi. Etkililik 
açısından, AGGRASTAT'ın yaşlılarda (≥65 yaş) etkisi, genç hastalarda (<65 yaş) görülene benzer görünmektedir. AGGRASTAT'ı tek 
başına heparin veya heparin ile birlikte alan yaşlı hastalarda kanama komplikasyonları insidansı genç hastalara göre daha 
yüksekti, ancak heparin ile kombinasyon halinde AGGRASTAT ile tedavi edilen hastalarda artan kanama riski, tek başına heparin 
ile tedavi edilen hastalardaki riske kıyasla benzerdi. yaş. Yaşlı popülasyon için doz ayarlaması önerilmemektedir.[Dozaj ve 
Uygulamaya bakınız (2)].

8.6 Böbrek Yetmezliği
Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda AGGRASTAT'ın plazma klirensi azalmıştır. Şiddetli böbrek yetmezliği 
olan hastalarda AGGRASTAT dozunu azaltın[bkz. Dozaj ve Uygulama (2) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

AGGRASTAT'ın hemodiyaliz hastalarında güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

10 AŞIRI DOZAJ
Klinik çalışmalarda, başlangıç   infüzyon dozları için önerilen dozun 2 katına kadar olan dozlarda AGGRASTAT ile yanlışlıkla doz aşımı 
meydana geldi. 0.15 mcg/kg/dk idame infüzyon hızının 9.8 katına kadar dozlarda kasıtsız doz aşımı meydana geldi.

Doz aşımının en sık bildirilen belirtisi kanama, özellikle minör mukokutanöz kanama olayları ve kardiyak kateterizasyon 
bölgelerinde minör kanamadır.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)].

AGGRASTAT doz aşımı, hastanın klinik durumunun değerlendirilmesi ve ilaç infüzyonunun uygun şekilde kesilmesi veya ayarlanması 
ile tedavi edilmelidir.

AGGRASTAT hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

11 AÇIKLAMA
AGGRASTAT, trombositin peptit olmayan bir antagonisti olan tirofiban hidroklorür içerir.doktorTrombosit agregasyonunu inhibe eden IIb/IIIa 
reseptörü.

Tirofiban hidroklorür monohidrat kimyasal olarak şu şekilde tanımlanır:N(bütilsülfonil)-Ö-[4-(4-piperidinil)butil]-L-tirozin 
monohidroklorür monohidrat.
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Moleküler formülü C22H36N2O5S•HCl•H2O'dur ve yapısal formülü şöyledir:

• HCI • H2Ö
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2Ö

Tirofiban hidroklorür monohidrat, moleküler ağırlığı 495.08 olan beyaz ila kirli beyaz, higroskopik olmayan, serbest akışlı 
bir tozdur. Suda çok az çözünür.

AGGRASTAT Injection Premixed, 100 mL veya 250 mL'lik plastik kaplarda, sadece intravenöz kullanım için enjeksiyonluk su içinde steril 
bir çözelti olarak sağlanır. Önceden karıştırılmış, izo-ozmotik intravenöz enjeksiyonun her 100 mL'si, 5 mg tirofibana (50 mcg/mL) 
eşdeğer 5.618 mg tirofiban hidroklorür monohidrat ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: 0.9 g sodyum klorür, 54 mg sodyum 
sitrat dihidrat ve 3.2 mg sitrik asit susuz. Önceden karıştırılmış izo-ozmotik intravenöz enjeksiyonun her 250 mL'si, 12.5 mg tirofibana 
(50 mcg/mL) eşdeğer 14.045 mg tirofiban hidroklorür monohidrat ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: 2.25 g sodyum klorür, 
135 mg sodyum sitrat dihidrat ve 8 mg sitrik asit susuz.

Çözeltinin pH'ı 5.5 ila 6.5 arasındadır ve hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ile ayarlanmış olabilir. Esnek kap, özel 
olarak tasarlanmış çok katmanlı bir plastikten (PL 2408) üretilmiştir. Plastik kap ile temas halindeki solüsyonlar, plastikten 
belirli kimyasal bileşenleri çok küçük miktarlarda süzer; bununla birlikte biyolojik testler, plastik kap malzemelerinin 
güvenliğini destekledi.

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ 12.1 Etki 
Mekanizması
AGGRASTAT, GP'ye bağlanan fibrinojenin geri dönüşümlü bir antagonistidir.IIb/IIIareseptör, trombosit agregasyonunda rol oynayan ana 
trombosit yüzey reseptörü. AGGRASTAT intravenöz olarak uygulandığında şunları inhibe eder:ex vivoDoza ve konsantrasyona bağlı bir şekilde 
trombosit agregasyonu.

PRISM-PLUS rejimine göre 30 dakika boyunca 0,4 mcg/kg/dk ve ardından 0,1 mcg/kg/dk idame infüzyonu uygulandığında, 30 
dakikalık infüzyonun sonunda trombosit agregasyonunun >%90 inhibisyonu sağlanır. göre verildiğinde önerilen25 mcg/kg 
rejimini takiben 0.15 mcg/kg/dk idame infüzyonu, trombosit agregasyonunun >%90 inhibisyonu 10 dakika içinde elde edilir. 
AGGRASTAT infüzyonunun kesilmesinin ardından trombosit agregasyon inhibisyonu tersine çevrilebilir.

12.2 Farmakodinamik
AGGRASTAT, inhibe etme yeteneği ile gösterildiği gibi trombosit fonksiyonunu inhibe eder.ex vivosağlıklı deneklerde ve koroner arter hastalığı 
olan hastalarda adenosin fosfat (ADP) kaynaklı trombosit agregasyonu ve kanama süresini uzatır. İnhibisyonun zaman süreci, ilacın plazma 
konsantrasyon profiline paraleldir.

AGGRASTAT 0.10 mcg/kg/dk infüzyonunun kesilmesini takiben,ex vivotrombosit agregasyonu, koroner arter hastalığı olan hastaların 
yaklaşık %90'ında 4 ila 8 saat içinde başlangıca yakın değerlere döner. Bu rejime heparinin eklenmesi, trombosit agregasyonunun (IPA) 
>%70 inhibisyonu olan deneklerin yüzdesini önemli ölçüde değiştirmez, ancak ortalama kanama süresini ve ayrıca kanama süreleri >30 
dakikaya kadar uzayan hastaların sayısını artırır. . 0.15 mcg/kg/dk'lık bir infüzyonun kesilmesinin ardından benzer trombosit 
agregasyonu geri kazanım oranları gözlemlenmiştir.

12.3 Farmakokinetik
Tirofiban'ın yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %65'i idrarda ve yaklaşık %25'i feçeste, her ikisi de büyük 
ölçüde değişmemiş tirofiban olarak, büyük ölçüde renal atılımla plazmadan atılır. Metabolizma sınırlı görünüyor.

Tirofiban, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanmaz ve protein bağlanması, 0.01 ila 25 mcg/mL aralığında konsantrasyondan bağımsızdır. 
İnsan plazmasındaki bağlanmamış fraksiyon %35'tir. Tirofibanın kararlı durum dağılım hacmi 22 ila 42 litre arasında değişmektedir.

Sağlıklı deneklerde, tirofibanın plazma klerensi 213 ila 314 mL/dak arasında değişmektedir. Böbrek klerensi, plazma klerensinin %39 ila 
69'unu oluşturur.

Özel Popülasyonlar
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Cinsiyet, ırk, yaş veya karaciğer yetmezliğinin tirofibanın klerensi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Böbrek yetmezliği
Tirofibanın plazma klerensi, hemodiyaliz gerektiren hastalar dahil, kreatinin klerensi <60 mL/dk olan hastalarda yaklaşık 
%40 ve kreatinin klerensi <30 mL/dk olan hastalarda >%50 azalır.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2)].Tirofiban hemodiyaliz ile 
uzaklaştırılır.

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ
13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması 
AGGRASTAT'ın kanserojen potansiyeli değerlendirilmemiştir.

Tirofiban HCl negatif çıktı.laboratuvar ortamındamikrobiyal mutajenez ve V-79 memeli hücre mutajenez deneyleri. Ek olarak, doğrudan 
genotoksisiteye dair bir kanıt yoktu.laboratuvar ortamındaalkali elüsyon velaboratuvar ortamındakromozomal sapma testleri. 5 mg tirofiban/
kg'a kadar intravenöz dozların (vücut yüzey alanı bazında karşılaştırıldığında, önerilen maksimum günlük insan dozunun yaklaşık 3 katı) 
uygulanmasından sonra erkek farelerin kemik iliği hücrelerinde kromozomal anormallik indüklenmemiştir.

Günde 5 mg/kg'a kadar intravenöz tirofiban dozları verilen erkek ve dişi sıçanlarla yapılan çalışmalarda doğurganlık ve üreme performansı 
etkilenmemiştir (vücut yüzey alanı bazında karşılaştırıldığında, önerilen maksimum günlük insan dozunun yaklaşık 5 katı).

14 KLİNİK ÇALIŞMA
İki büyük ölçekli klinik çalışma, AGGRASTAT'ın NSTE- hastalarının tedavisinde etkinliğini ortaya koymuştur.ACS (kararsız angina/ST elevasyonu 
olmayan MI). İki çalışma, AGGRASTAT'ı tek başına incelemiş ve perkütan koroner revaskülarizasyondan önce ve sonra (gerekirse) (PRISM-PLUS) 
ve benzer bir popülasyondaki heparin ile karşılaştırıldığında (PRISM) heparine eklenmiştir.). Bu denemeler aşağıda ayrıntılı olarak 
tartışılmaktadır.

PRISM-PLUS (İskemik Sendrom Yönetimi için Trombosit Reseptör İnhibisyonu — Kararsız Belirti ve Semptomlarla Sınırlı Hastalar)

Çift kör PRISM-PLUS çalışmasında, belgelenmiş NSTE- olan 1570 hastaÇalışmaya girdikten sonraki 12 saat içinde ACSheparin (5.000 
bolus) ile kombinasyon halinde AGGRASTAT'a (0.4 mcg/kg/dk'lık 30 dakikalık ilk infüzyonu takiben 0.10 mcg/kg/dk'lık bir idame 
infüzyonu) randomize edilmiştir.U, ardından bir APTT'yi sürdürmek için titre edilmiş 1.000 U/h'lik bir infüzyonyaklaşık 2 kat kontrol) 
veya tek başına heparin.Kontrendike olmadıkça tüm hastalar eşzamanlı aspirin aldı. Tıbbi olarak tedavi edilen veya revaskülarizasyon 
prosedürleri uygulanan hastalar incelendi. Hastalara çalışma ilacı tedavisinde 48 saatlik tıbbi stabilizasyon uygulandı ve 96 saatten önce 
anjiyografiye (ve gerekirse anjiyoplasti/aterektomi, işlemden sonra 12-24 saat AGGRASTAT ve heparin tedavisine devam edilirken) tabi 
tutuldular. AGGRASTAT ve heparine 108 saate kadar devam edilebilir.
İstisnalar, antikoagülasyona kontrendikasyonları içeriyordu,dekompanse kalp yetmezliği, trombosit sayısı <150.000/mm3 
ve serum kreatinin >2.5 mg/dL. Nüfusun ortalama yaşı 63 idi; Hastaların %32'si kadındı ve popülasyonun yaklaşık yarısı ST 
elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ile başvurdu. Hastalar ortalama olarak 71 saat AGGRASTAT aldı.

Üçüncü bir hasta grubu başlangıçta tek başına AGGRASTAT'a (heparinsiz) randomize edilmiştir. Bu kol, grubun diğer iki gruptan daha fazla 
ölüm oranına sahip olduğu geçici bir bakışta bulunduğunda durduruldu.

Çalışmanın birincil son noktası, refrakter iskeminin bir bileşimiydi, yeniMI ve 7 gün içinde ölüm. Genel bileşik birincil sonlanım 
noktasında %32'lik bir risk azalması vardı. Kompozitin bileşenleri ayrı ayrı incelenmiş veSonuçlar Tablo 5'te gösterilmektedir. 
Ayrı ayrı bileşenlerin toplamının, aşağıdakilerden daha büyük olabileceğini unutmayın.bileşik(eğerbir hasta birden fazla bileşen 
olayı yaşarsa, bileşik için yalnızca bir olay sayılır).
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Tablo 5 PRISM-PLUS'ta 7 gündeki birincil sonuçlar
AGGRASTAT+ heparin

(n=797)uç nokta heparin
(n=773)
%12.9

Risk azaltma p değeri

Ölüm, yeniMI ve7 günde 
refrakter iskemi

%17.9 %32 0.004

Ölüm
Mİ
Refrakter İskemi

%1,9
%3.9
%9,3

%1,9
%7,0

%12.7

- - -

%47
%30

- -
0.006
0.023

7 günde görülen fayda zamanla korunmuştur. 30 gün ve 6 ayda bileşik sonlanım noktasındaki risk azalması aşağıdaki Kaplan-Meier 
eğrisinde gösterilmektedir.

Şekil 1. PRISM-PLUS'ta ilk ölüm olayı, yeni MI veya refrakter iskemiye kadar geçen süre

Sonuçların cinsiyete göre bir analizi, tıbbi olarak yönetilen veya daha sonra tedavi gören kadınlarınPTCA/aterektomi 
daha az fayda sağlayabilirAGGRASTAT(rölatif risk 0,61-1,74 için %95 güven sınırları erkeklere göre (0,43-0,89) (p=0,11). Bu 
fark, gerçek bir tedavi farkı, bu alt gruplardaki diğer farklılıkların etkisi veya tesadüfi bir durum olabilir.

PRISM-PLUS çalışmasındaki hastaların yaklaşık %90'ına çalışmanın ilk 30 gününde koroner anjiyografi ve %30'una 
anjiyoplasti/aterektomi uygulandı. Bu hastaların çoğu, bu prosedürler boyunca çalışma ilacına devam etti. AGGRASTAT'a 
anjiyoplasti/aterektomi sonrası 12-24 saat (ortalama 15 saat) devam edildi. AGGRASTAT'ın 30. Günde etkileri, işlemden 
önce ve sonra PTCA veya CABG alan veya almayan alt popülasyonlar arasında farklılık göstermedi.

PRISM (İskemik Sendrom Yönetimi için Trombosit Reseptör İnhibisyonu)
Randomize, paralel, çift kör bir çalışma olan PRISM çalışmasında, 3232 hastaKoroner müdahale olmadan yönetilmesi amaçlanan NSTE-
ACS, AGGRASTAT (başlangıç   dozu 30 dakika süreyle 0.6 mcg/kg/dk, ardından 47.5 saat süreyle 0.15 mcg/kg/dk) veya heparin olarak 
randomize edilmiştir.(5000 ünite intravenöz bolus ve ardından 48 saat boyunca 1000 U/h infüzyon). Nüfusun ortalama yaşı 62 idi; 
Nüfusun %32'si kadındı ve %25'i başvuru sırasında ST elevasyonsuz MI'ya sahipti. Yüzde otuzunda kardiyak iskemiye ilişkin EKG kanıtı 
yoktu. Hariç tutma kriterleri PRISM-PLUS'a benzerdi. Birincil son nokta kompozit
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refrakter iskeminin son noktası, MIveya 48 saatlik ilaç infüzyonunun sonunda ölüm. Sonuçlar Tablo 6'da gösterilmektedir.

Tablo 6 PRISM'deki birincil sonuçlar – Kardiyak İskemi Olayları
AGGRASTATBileşik Uç Nokta (ölüm, 

MI veya dirençli iskemi)
heparin

(n=1616)

%5,6
%11,3

Risk
Kesinti

p değeri

(n=1616)

%3,8
%10,3

2 Gün (ilaç infüzyonunun sonu) 7 

Gün

%33
%10

0.015

0.33

PRISM çalışmasında, AGGRASTAT'ın 7 veya 30 günde mortalite üzerinde hiçbir olumsuz etkisi saptanmamıştır. Bu sonuç, 
heparinsiz AGGRASTAT içeren kolun (n=345) Veri Güvenliği İzleme Komitesi tarafından 7 günde artan ölüm oranı nedeniyle bir 
ara analizde bırakıldığı PRISM-PLUS çalışmasından farklıdır.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA
AGGRASTAT Enjeksiyon Önceden karıştırılmış 100 mL'de 5 mg tirofiban (mL başına 50 mcg) ve 250 mL'de (mL başına 50 mcg) 12.5 mg tirofiban, sodyum 
klorür ile izo-ozmotik yapılmış bir araç içinde önceden karıştırılmış berrak, korunmamış, steril çözeltilerdir ve aşağıdaki gibi sağlanır:
NDC25208-002-01, 100 mL tek doz INTRAVIA kapları (PL 2408 Plastik). NDC
25208-002-02, 250 mL tek doz INTRAVIA kapları (PL 2408 Plastik).

SADECE İNTRAVENO KULLANIM İÇİN

AGGRASTAT'ı 25°C'de (77°F) 15-30°C (59-86°F) arasında izin verilen sapmalarla saklayın (bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı). 
Dondurmayın. Depolama sırasında ışıktan koruyun.

17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ
Hastalara, herhangi bir kanama veya morarma belirtisi olup olmadığını yakından izlemelerini ve ortaya çıktıklarında bunları sağlık uzmanlarına bildirmelerini tavsiye edin.

Hastalara, AGGRASTAT kullanımından önce reçetesiz veya bitkisel ürünler de dahil olmak üzere diğer ilaçları kullanımları konusunda sağlık uzmanlarıyla 
görüşmeleri konusunda tavsiyede bulunun.

Patent: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT aşağıdakiler için üretilmiştir: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

ile:
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 ABD

Tarafından dağıtıldı:

MEDİKÜR İLAÇ A.Ş.
Somerset, NJ 08873 ABD
1-800-509-0544

ABD'de basılmıştır
07-19-72-370

* Medicure International Inc.'in tescilli ticari markası © 
2013
Telif hakkı lisans altında kullanılır. 
Tüm hakları Saklıdır.

Intravia, Baxter International Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
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