
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI Những điểm nổi bật này 
không bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng AGGRASTAT® 
(tirofiban hydrochloride) một cách an toàn và hiệu quả. Xem thông tin kê 
đơn đầy đủ cho AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH--------------------- ---------
-
-
-

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của AGGRASTAT. (4) Tiền sử giảm 
tiểu cầu trước khi tiếp xúc với AGGRASTAT. (4) Chảy máu nội tạng 
đang hoạt động, hoặc tiền sử chảy máu tạng, thủ thuật phẫu thuật lớn 
hoặc chấn thương thực thể nặng trong tháng trước. (4)

Thuốc tiêm AGGRASTAT® (tirofiban hydrochloride), để sử dụng trong tĩnh mạch Phê duyệt 
ban đầu của Hoa Kỳ: 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG----------------

- AGGRASTAT có thể gây chảy máu nghiêm trọng. Nếu không thể kiểm soát chảy máu, 
ngưng dùng AGGRASTAT. (5,1)
Giảm tiểu cầu: Ngừng AGGRASTAT và heparin. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU GẦN ĐÂY 
------------------------ - Liều lượng và Cách dùng (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ CÔNG DỤNG ------------------------ ----- 
AGGRASTAT® là thuốc ức chế kết tập tiểu cầu được chỉ định để giảm tỷ lệ biến cố tim 
mạch do huyết khối (điểm cuối tử vong kết hợp, nhồi máu cơ tim, hoặc thiếu máu cục 
bộ khó chữa / thủ thuật tim lặp lại) ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp không ST 
chênh lên (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC--------------------- 
--- Chảy máu là phản ứng phụ thường được báo cáo nhất. (6.1)

Để báo cáo PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Medicure theo số 1 
800-509-0544 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặcwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG --------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC -------------------- -----------
-Tiêm tĩnh mạch 25 mcg / kg trong vòng 5 phút và sau đó 0,15 mcg / kg / phút trong 

tối đa 18 giờ. Ở những bệnh nhân có độ thanh thải creatinin ≤60 mL / phút, cho 25 
mcg / kg trong vòng 5 phút và sau đó 0,075 mcg / kg / phút. (2)

Dùng chung với thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc làm tan huyết khối, heparin hoặc 
aspirin làm tăng nguy cơ chảy máu. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC 

-------------------- Tiêm tĩnh mạch pha sẵn: 5 mg / 100 mL (50 mcg / mL) và 12,5 mg / 
250 mL (50 mcg / mL) với natri clorua. (3)

Suy thận: Giảm liều ở bệnh nhân suy thận nặng. (8,6)

Xem phần 17 để biết THÔNG TIN HỘI THẢO BỆNH NHÂN
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

1 CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG
AGGRASTAT được chỉ định để giảm tỷ lệ biến cố tim mạch do huyết khối (điểm cuối tử vong kết hợp, nhồi máu cơ tim, hoặc thiếu máu 
cục bộ khó chữa / thủ thuật tim lặp lại) ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên (NSTE-ACS).

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Tiêm tĩnh mạch 25 mcg / kg trong vòng 5 phút và sau đó 0,15 mcg / kg / phút (hoặc 0,075 mcg / kg / phút đối với bệnh nhân có creatinin huyết 
thanh ≤60 mL / phút), trong tối đa 18 giờ. Đây không phải là phác đồ đã được sử dụng trong các nghiên cứu xác định hiệu quả của AGGRASTAT[
xem Nghiên cứu lâm sàng (14)].

Các hướng dẫn theo trọng lượng và độ thanh thải creatinin được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1 Liều lượng theo trọng lượng và CrCl

Tỷ lệ truyền duy trì
(mL / giờ)

Trong vòng 5 phút

Tất cả bệnh nhân

(mL)
Cân nặng

(Kilôgam)

CrCl>60 mL / phút CrCl≤60 mL / phút

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

Hướng dẫn quản trị quan trọng
1.Để mở hộp đựng, trước tiên hãy xé bỏ lớp phủ trên giấy bạc của nó. Chất dẻo có thể hơi đục do hút ẩm trong quá trình khử 

trùng; Độ opacity đang giảm dần. Kiểm tra rò rỉ bằng cách bóp chặt túi bên trong; nếu phát hiện thấy bất kỳ rò rỉ nào hoặc 
nghi ngờ vô trùng thì nên loại bỏ dung dịch. Không sử dụng trừ khi dung dịch trong suốt và niêm phong còn nguyên vẹn. 
Treo hộp chứa khỏi giá đỡ khoen, tháo miếng bảo vệ bằng nhựa khỏi cổng ra và gắn một bộ quản lý thông thường.

2.Bạn có thể quản lýAGGRASTATtrong cùng một đường truyền tĩnh mạch như atropine sulfate, dobutamine, dopamine, 
epinephrine hydrochloride (HCl), tiêm famotidine, furosemide, lidocain, midazolam HCl, morphin sulfat, nitroglycerin, kali 
clorua và propranolol HCl. Không dùng AGGRASTAT qua cùng đường tiêm tĩnh mạch với diazepam.

3. Không thêm các loại thuốc khác hoặc lấy dung dịch trực tiếp ra khỏi túi bằng ống tiêm.
4. Không sử dụng hộp nhựa trong các kết nối nối tiếp; việc sử dụng như vậy có thể dẫn đến thuyên tắc không khí do hút không khí từ vật chứa đầu tiên nếu nó 

không có dung dịch.

5. Bỏ phần không sử dụng còn lại trong túi.

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ SỨC MẠNH 
CHỈ DÀNH CHO SỬ DỤNG NỘI BỘ

Thuốc tiêm AGGRASTAT Pha trộn 5 mg tirofiban trên 100 mL (50 mcg mỗi mL) và 12,5 mg tirofiban trên 250 mL (50 mcg mỗi mL) là các dung dịch vô trùng trong 
suốt, không bảo quản, được trộn trước trong một phương tiện được tạo thẩm thấu đẳng tích với natri clorua.

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
AGGRASTAT được chống chỉ định ở những bệnh nhân:
• Phản ứng quá mẫn nghiêm trọng với AGGRASTAT (tức là phản ứng phản vệ)[xem Phản ứng có hại (6.2)].
• Tiền sử giảm tiểu cầu sau khi tiếp xúc trước với AGGRASTAT[xem Phản ứng có hại (6.1)].
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• Chảy máu bên trong tích cực hoặc tiền sử chảy máu tạng, thủ thuật phẫu thuật lớn hoặc chấn thương thể chất nghiêm trọng trong tháng 
trước[xem Phản ứng có hại (6.1)].

5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 5.1 
Nguy cơ Chảy máu Chung
Chảy máu là biến chứng phổ biến nhất gặp phải khi điều trị bằng AGGRASTAT. Hầu hết chảy máu liên quan đến AGGRASTAT xảy 
ra tại vị trí tiếp cận động mạch để thông tim. Hạn chế tối đa việc sử dụng các thủ thuật gây chấn thương hoặc có khả năng gây 
chấn thương như chọc thủng động mạch và tĩnh mạch, tiêm bắp, đặt nội khí quản, v.v.

Sử dụng đồng thời thuốc tiêu sợi huyết, thuốc uống chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu làm tăng nguy cơ chảy máu.

5.2 Giảm tiểu cầu
Giảm tiểu cầu nghiêm trọng đã được báo cáo với AGGRASTAT. Theo dõi số lượng tiểu cầu bắt đầu khoảng 6 giờ sau khi bắt đầu điều 
trị và hàng ngày sau đó. Nếu số lượng tiểu cầu giảm xuống <90.000 / mm3, theo dõi số lượng tiểu cầu để loại trừ giảm tiểu cầu giả. 
Nếu xác định giảm tiểu cầu, ngừng AGGRASTAT và heparin. Tiếp xúc trước đó với chất đối kháng thụ thể glycoprotein (GP) IIb / IIIa có 
thể làm tăng nguy cơ phát triển giảm tiểu cầu[xem Phản ứng có hại (6.1)].

6 PHẢN ỨNG CÓ LỢI
6.1 Kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng
Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không 
thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực hành lâm sàng.

Trong PRISM (Ức chế thụ thể tiểu cầu để kiểm soát hội chứng thiếu máu cục bộ), PRISM-PLUS (Ức chế thụ thể tiểu cầu để kiểm 
soát hội chứng thiếu máu cục bộ - Bệnh nhân bị giới hạn bởi các dấu hiệu và triệu chứng không ổn định) và KHÔI PHỤC (Nghiên 
cứu hiệu quả ngẫu nhiên của Tirofiban đối với kết quả và khả năng phục hồi)thử nghiệm, 1946 bệnh nhân dùng AGGRASTAT kết 
hợp với heparin và 2002 bệnh nhân dùng AGGRASTAT đơn độc trong khoảng 3 ngày. Bốn mươi ba phần trăm dân số> 65 tuổi và 
khoảng 30% bệnh nhân là nữ.Trong các nghiên cứu lâm sàngvớichế độ khuyến cáo (25 mcg / kg bolus sau đó là0,15 mcg / kg / 
phút truyền duy trì), AGGRASTATđược sử dụng kết hợp với aspirin, clopidogrel và heparin hoặc bivalirudin cho hơn 8000 bệnh 
nhân trong ≤24 giờ. Khoảng 30% dân số trên 65 tuổi và khoảng 25% là nữ.

Sự chảy máu

Phác đồ PRISM-PLUS
Tỷ lệ xuất huyết lớn và nhỏ theo tiêu chuẩn TIMI trong nghiên cứu PRISM-PLUS được trình bày dưới đây.

Bảng 2 TIMI Chảy máu nhiều và ít trong PRISM-PLUS
PRISM-PLUS
(NSTE-ACS)

Sự chảy máu

(Tiêu chí TIMI) ‡ §
AGGRASTAT * + heparin

(N = 773)
Heparin một mình

(N = 797)

Chảy máu nhiều

Chảy máu nhẹ

Truyền máu

1,4%

10,5%

4,0%

0,8%

8,0%

2,8%

* 0,4 mcg / kg / phút truyền ban đầu; 0,10 mcg / kg / phút truyền duy trì. ‡

§
Major =Hemoglobin giảm> 5,0 g / L có hoặc không có vị trí xác định, xuất huyết nội sọ hoặc chèn ép tim. Nhỏ =
Hemoglobin giảm> 3,0 g / L kèm theo chảy máu từ một vị trí đã biết, tiểu máu tổng thể tự phát, nôn trớ hoặc ho ra máu.

Tỷ lệ xuất huyết nặng do TIMI ở bệnh nhân trải qua các thủ thuật qua da trong PRISM-PLUS được trình bày dưới đây.

ID tham chiếu: 3735861



Bảng 3 TIMI Chảy máu chính liên quan đến các thủ thuật qua da trong PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

N
Heparin một mình

%
0,3

N
797

%
0,1Trước khi làm thủ tục

Theo dõi Angiography

Theo dõi PTCA

773

697

239

1,3

2,5

708

236

0,7

2,2

Tỷ lệ xuất huyết nặng TIMI ở những bệnh nhân đang trải quaphẫu thuật ghép nối động mạch vành (CABG)trong PRISM-PLUS trong 
vòng một ngày sau khi ngừng AGGRASTAT là 17% khi dùng AGGRASTAT kết hợp với heparin (N = 29) và 35% khi chỉ dùng heparin (N = 
31).

Phác đồ được khuyến nghị (“Bolus liều cao”)
Tỷ lệ chảy máu lớn (bao gồm bất kỳ xuất huyết nội sọ, nội nhãn hoặc sau phúc mạc, các dấu hiệu xuất huyết rõ ràng trên lâm sàng liên 
quan đến giảm huyết sắc tố> 3 g / dL hoặc bất kỳ giảm huyết sắc tố nào xuống 4g / dL, chảy máu cần truyền các sản phẩm máu ≥2U, 
chảy máu trực tiếp dẫn đến tử vong trong vòng 7 ngày hoặc tổn thương huyết động cần can thiệp) phù hợp với tỷ lệ quan sát được ở 
các đối tượng được sử dụng phác đồ PRISM-PLUS của AGGRASTAT. Có xu hướng chảy máu nhiều hơn trong nhồi máu cơ tim đoạn ST 
chênh lên(STEMI) bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết trước khi dùng AGGRASTAT theo phác đồ được khuyến cáo trong 
quá trình PCI cấp cứu.

Không chảy máu
Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý không chảy máu xảy ra với tỷ lệ> 1% và cao hơn so với đối chứng, bất kể mối quan hệ với thuốc, 
được trình bày dưới đây:

Bảng 4 Các phản ứng có hại không chảy máu trong PRISM-PLUS
AGGRASTAT + heparin

(N = năm 1953)

%

Heparin một mình

(N = 1887)
%

Toàn bộ cơ thể
Phù / sưng
Đau vùng chậu
Phản ứng, vasovagal

Hệ tim mạch
Nhịp tim chậm
Bóc tách, động mạch 

vành Hệ thống cơ xương
Đau, chân

Hệ thần kinh / Tâm thần
Chóng mặt

Da và phần phụ của da
Đổ mồ hôi

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Giảm tiểu cầu
Những bệnh nhân được điều trị bằng AGGRASTAT cùng với heparin, có nhiều khả năng bị giảm số lượng tiểu cầu hơn những 
người chỉ dùng heparin. Những sự sụt giảm này có thể đảo ngược khi ngừng AGGRASTAT. Tỷ lệ bệnh nhân giảm
tiểu cầu <90.000 / mm3 là 1,5%, so với 0,6% ở bệnh nhân chỉ dùng heparin. Tỷ lệ bệnh nhân giảm tiểu cầu xuống 
<50.000 / mm3 là 0,3%, so với 0,1% bệnh nhân chỉ dùng heparin.

6.2Kinh nghiệm sau tiếp thị
Các phản ứng bất lợi bổ sung sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng AGGRASTAT sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự 
nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả 
với việc tiếp xúc với thuốc.

Quá mẫn cảm:Các phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm phản ứng phản vệ đã xảy ra trong ngày đầu tiên truyền AGGRASTAT, 
trong quá trình điều trị ban đầu và trong quá trình sử dụng AGGRASTAT. Một số trường hợp có liên quan đến
giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu <10.000 / mm3). Không có thông tin về sự hình thành các kháng thể với tirofiban.
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7 TƯƠNG TÁC THUỐC
Sử dụng thuốc làm tan huyết khối, thuốc chống đông máu và các thuốc chống kết tập tiểu cầu khác

Dùng đồng thời thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc làm tan huyết khối, heparin và aspirin làm tăng nguy cơ chảy máu.

8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ 
8.1 Mang thai
Mang thai loại B
Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Tirofiban đã được chứng minh là có thể đi qua nhau thai ở chuột và thỏ mang 
thai. Các nghiên cứu với tirofiban HCl với liều tiêm tĩnh mạch lên đến 5 mg / kg / ngày (khoảng 5 và 13 lần so với liều tối đa khuyến cáo hàng 
ngày cho người đối với chuột và thỏ, khi so sánh trên cơ sở diện tích bề mặt cơ thể) cho thấy không gây hại cho thai nhi .

8.3 Bà mẹ cho con bú
Người ta không biết liệu tirofiban có bài tiết qua sữa mẹ hay không. Tuy nhiên, hàm lượng tirofiban đáng kể đã được chứng minh là 
có trong sữa chuột. Vì nhiều loại thuốc được bài tiết qua sữa mẹ và do có khả năng gây tác dụng phụ trên trẻ bú mẹ, nên ngừng cho 
con bú hoặc ngừng AGGRASTAT.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả trên bệnh nhi chưa được thiết lập.

8.5 Sử dụng cho người già

Trong tổng số bệnh nhân trong các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng về AGGRASTAT, 43% từ 65 tuổi trở lên, trong khi 12% từ 75 tuổi 
trở lên. Về hiệu quả, tác dụng của AGGRASTAT ở người cao tuổi (≥65 tuổi) xuất hiện tương tự như ở bệnh nhân trẻ hơn (<65 tuổi). Bệnh 
nhân cao tuổi dùng AGGRASTAT với heparin hoặc heparin đơn thuần có tỷ lệ biến chứng chảy máu cao hơn so với bệnh nhân trẻ tuổi, 
nhưng nguy cơ chảy máu gia tăng ở bệnh nhân được điều trị bằng AGGRASTAT kết hợp với heparin so với nguy cơ ở bệnh nhân chỉ 
điều trị bằng heparin là tương đương nhau bất kể già đi. Không điều chỉnh liều được khuyến cáo cho người cao tuổi[xem Liều lượng và 
Cách dùng (2)].

8.6 Suy thận
Bệnh nhân suy thận từ trung bình đến nặng có độ thanh thải AGGRASTAT trong huyết tương giảm. Giảm liều 
AGGRASTAT ở bệnh nhân suy thận nặng[xem Liều lượng và Cách dùng (2) và Dược lý lâm sàng (12.3)].

Tính an toàn và hiệu quả của AGGRASTAT chưa được thiết lập ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

10 LIỀU LƯỢNG
Trong các thử nghiệm lâm sàng, đã xảy ra tình trạng vô ý dùng quá liều AGGRASTAT với liều gấp 2 lần liều khuyến cáo đối với 
liều truyền ban đầu. Quá liều do sơ ý xảy ra với liều lên đến 9,8 lần tốc độ truyền duy trì 0,15 mcg / kg / phút.

Biểu hiện được báo cáo thường xuyên nhất của quá liều là chảy máu, chủ yếu là chảy máu niêm mạc nhỏ và chảy máu 
nhẹ tại vị trí thông tim[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

Quá liều AGGRASTAT nên được điều trị bằng cách đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngừng hoặc điều chỉnh truyền 
thuốc khi thích hợp.

AGGRASTAT có thể được loại bỏ bằng thẩm tách máu.

11 MÔ TẢ
AGGRASTAT chứa tirofiban hydrochloride, một chất đối kháng không peptide của tiểu cầuGPThụ thể IIb / IIIa, ức chế kết tập tiểu 
cầu.

Tirofiban hydrochloride monohydrate được mô tả về mặt hóa học làN(butylsulfonyl) -O- [4 - (4-piperidinyl) butyl] -L-tyrosin 
monohydroclorua monohydrat.
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Công thức phân tử của nó là C22H36N2O5S • HCl • H2O và công thức cấu tạo của nó là:

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Tirofiban hydrochloride monohydrate là chất bột màu trắng đến trắng nhạt, không hút ẩm, chảy tự do, có trọng lượng phân tử là 
495,08. Nó rất ít hòa tan trong nước.

AGGRASTAT Injection Premixed được cung cấp dưới dạng dung dịch vô trùng trong nước pha tiêm, chỉ sử dụng trong đường tĩnh 
mạch, trong hộp nhựa 100 mL hoặc 250 mL. Mỗi 100 mL thuốc tiêm tĩnh mạch thẩm thấu qua, đã trộn sẵn chứa 5,618 mg tirofiban 
hydrochloride monohydrate tương đương với 5 mg tirofiban (50 mcg / mL) và các thành phần không hoạt động sau: 0,9 g natri clorua, 
54 mg natri xitrat dihydrat và 3,2 mg xitric axit khan. Mỗi 250 mL thuốc tiêm tĩnh mạch thẩm thấu, đã trộn sẵn chứa 14,045 mg 
tirofiban hydrochloride monohydrat tương đương với 12,5 mg tirofiban (50 mcg / mL) và các thành phần không hoạt động sau: 2,25 g 
natri clorua, 135 mg natri xitrat dihydrat và 8 mg xitric axit khan.

Độ pH của dung dịch nằm trong khoảng từ 5,5 đến 6,5 và có thể đã được điều chỉnh bằng axit clohydric và / hoặc natri hydroxit. Hộp 
đựng linh hoạt được sản xuất từ   nhựa nhiều lớp được thiết kế đặc biệt (PL 2408). Các dung dịch tiếp xúc với hộp nhựa làm rò rỉ các 
thành phần hóa học nhất định từ nhựa với một lượng rất nhỏ; tuy nhiên, thử nghiệm sinh học đã hỗ trợ cho sự an toàn của vật liệu hộp 
nhựa.

12 DƯỢC LÂM SÀNG 12.1 Cơ chế 
hoạt động
AGGRASTAT là một chất đối kháng có thể đảo ngược của sự gắn kết fibrinogen với GPIIb / IIIathụ thể, thụ thể bề mặt tiểu cầu chính 
tham gia vào quá trình kết tập tiểu cầu. Khi tiêm tĩnh mạch, AGGRASTAT ức chếex vivokết tập tiểu cầu phụ thuộc vào liều lượng và 
nồng độ.

Khi cho theo phác đồ PRISM-PLUS 0,4 mcg / kg / phút trong 30 phút sau đó truyền duy trì 0,1 mcg / kg / phút, sẽ ức chế 
được> 90% sự kết tập tiểu cầu khi kết thúc truyền 30 phút. Khi được đưa ra theo khuyến khíchphác đồ 25 mcg / kg sau 
đó truyền duy trì 0,15 mcg / kg / phút, ức chế kết tập tiểu cầu> 90% trong vòng 10 phút. Sự ức chế kết tập tiểu cầu có thể 
hồi phục sau khi ngừng truyền AGGRASTAT.

12.2 Dược lực học
AGGRASTAT ức chế chức năng tiểu cầu, được chứng minh bởi khả năng ức chếex vivoadenosine phosphate (ADP) gây kết tập 
tiểu cầu và kéo dài thời gian chảy máu ở người khỏe mạnh và bệnh nhân bị bệnh mạch vành. Thời gian ức chế tương đương 
với nồng độ thuốc trong huyết tương.

Sau khi ngừng truyền AGGRASTAT 0,10 mcg / kg / phút,ex vivoSự kết tập tiểu cầu trở về gần mức ban đầu sau 4 đến 8 
giờ ở khoảng 90% bệnh nhân bị bệnh mạch vành. Việc bổ sung heparin vào phác đồ này không làm thay đổi đáng kể tỷ 
lệ bệnh nhân có> 70% ức chế kết tập tiểu cầu (IPA), nhưng làm tăng thời gian chảy máu trung bình, cũng như số bệnh 
nhân có thời gian chảy máu kéo dài đến> 30 phút. . Tốc độ phục hồi kết tập tiểu cầu tương tự được quan sát sau khi 
ngừng truyền 0,15 mcg / kg / phút.

12.3 Dược động học
Tirofiban có thời gian bán hủy khoảng 2 giờ. Nó được đào thải khỏi huyết tương phần lớn bằng cách bài tiết qua thận, với khoảng 65% liều dùng xuất 
hiện trong nước tiểu và khoảng 25% trong phân, cả hai phần lớn dưới dạng tirofiban không thay đổi. Sự trao đổi chất dường như bị hạn chế.

Tirofiban không liên kết cao với protein huyết tương và liên kết với protein không phụ thuộc vào nồng độ trong khoảng từ 0,01 đến 25 mcg / mL. 
Phần không liên kết trong huyết tương người là 35%. Thể tích phân phối ở trạng thái ổn định của tirofiban nằm trong khoảng từ 22 đến 42 lít.

Ở những người khỏe mạnh, độ thanh thải của tirofiban trong huyết tương nằm trong khoảng từ 213 đến 314 mL / phút. Độ thanh thải qua thận chiếm 39 - 69% độ thanh thải trong 

huyết tương.

Quần thể đặc biệt
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Không có ảnh hưởng đến việc thanh thải tirofiban theo giới tính, chủng tộc, tuổi tác hoặc suy gan.

Suy thận
Độ thanh thải tirofiban trong huyết tương giảm khoảng 40% ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinin <60 mL / phút và> 50% ở bệnh nhân có độ 
thanh thải creatinin <30 mL / phút, kể cả bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo[xem Liều lượng và Cách dùng (2)].Tirofiban được loại bỏ bằng thẩm tách 
máu.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC
13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản 
Khả năng gây ung thư của AGGRASTAT chưa được đánh giá.

Tirofiban HCl âm tính trongtrong ống nghiệmcác xét nghiệm gây đột biến vi sinh vật và các xét nghiệm gây đột biến tế bào động vật có vú V-79. Ngoài ra, 
không có bằng chứng về độc tính di truyền trực tiếp trongtrong ống nghiệmrửa giải kiềm vàtrong ống nghiệmxét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể. 
Không có cảm ứng về sai lệch nhiễm sắc thể trong tế bào tủy xương của chuột đực sau khi tiêm tĩnh mạch liều lên đến 5 mg tirofiban / kg (gấp khoảng 3 
lần liều tối đa khuyến cáo hàng ngày cho người khi so sánh trên cơ sở diện tích bề mặt cơ thể).

Khả năng sinh sản và sinh sản không bị ảnh hưởng trong các nghiên cứu với chuột đực và chuột cái được tiêm tĩnh mạch liều tirofiban lên đến 
5 mg / kg / ngày (khoảng 5 lần liều tối đa khuyến cáo hàng ngày cho người khi so sánh trên cơ sở diện tích bề mặt cơ thể).

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Hai nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn đã thiết lập hiệu quả của AGGRASTAT trong điều trị bệnh nhân NSTE-ACS (đau thắt ngực không ổn định / 
MI không ST chênh lên). Hai nghiên cứu đã kiểm tra AGGRASTAT một mình và thêm vào heparin, trước và sau khi tái thông mạch vành qua da 
(nếu được chỉ định) (PRISM-PLUS) và so với heparin trong một quần thể tương tự (PRISM). Những thử nghiệm này được thảo luận chi tiết dưới 
đây.

PRISM-PLUS (Ức chế thụ thể tiểu cầu để kiểm soát hội chứng thiếu máu cục bộ - Bệnh nhân bị giới hạn bởi các dấu hiệu và triệu chứng không ổn 
định)
Trong thử nghiệm PRISM-PLUS mù đôi, 1570 bệnh nhân có NSTE- được ghi nhậnACS trong vòng 12 giờ sau khi tham gia nghiên cứu
được phân ngẫu nhiên với AGGRASTAT (truyền 30 phút ban đầu 0,4 mcg / kg / phút sau đó truyền duy trì 0,10 mcg / kg / phút) kết hợp 
với heparin (liều lượng 5.000Tiếp theo là truyền 1.000 U / h được chuẩn độ để duy trì APTTkiểm soát khoảng 2 lần) hoặc với heparin 
một mình.Tất cả bệnh nhân được dùng đồng thời với aspirin trừ khi có chống chỉ định. Những bệnh nhân được quản lý về mặt y tế 
hoặc những người đã trải qua các thủ tục tái thông mạch đã được nghiên cứu. Bệnh nhân trải qua 48 giờ ổn định y tế khi điều trị bằng 
thuốc nghiên cứu, và họ phải chụp mạch trước 96 giờ (và, nếu được chỉ định, nong mạch / cắt động mạch, trong khi tiếp tục dùng 
AGGRASTAT và heparin trong 12-24 giờ sau thủ thuật). AGGRASTAT và heparin có thể được tiếp tục đến 108 giờ.
Loại trừ bao gồm chống chỉ định chống đông máu,suy tim mất bù, số lượng tiểu cầu <150.000 / mm3, và creatinin 
huyết thanh> 2,5 mg / dL. Tuổi trung bình của dân số là 63 tuổi; 32% bệnh nhân là nữ và khoảng một nửa dân số bị 
nhồi máu cơ tim không ST chênh lên. Trung bình, bệnh nhân được dùng AGGRASTAT trong 71 giờ.

Nhóm bệnh nhân thứ ba ban đầu được ngẫu nhiên dùng AGGRASTAT đơn thuần (không dùng heparin). Cánh tay này đã bị chặn lại khi 
nhóm này, tạm thời được phát hiện có tỷ lệ tử vong cao hơn hai nhóm còn lại.

Điểm cuối chính của nghiên cứu là sự kết hợp của thiếu máu cục bộ chịu lửa, mớiMI và tử vong trong vòng 7 ngày. Đã giảm 32% 
rủi ro trong điểm cuối chính tổng hợp. Các thành phần của hỗn hợp được kiểm tra riêng biệt và tkết quả được trình bày trong 
Bảng 5. Lưu ý rằng tổng các thành phần riêng lẻ có thể lớn hơnhỗn hợp(nếumột bệnh nhân trải qua nhiều sự kiện thành phần 
chỉ một sự kiện được tính vào hỗn hợp).
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Bảng 5 Kết quả chính sau 7 ngày trong PRISM-PLUS
AGGRASTAT + Heparin

(n = 797)Điểm cuối Heparin

(n = 773)

12,9%

Giảm thiểu rủi ro giá trị p

Cái chết, MớiMI, vàthiếu máu cục 
bộ chịu lửa ở 7 ngày

17,9% 32% 0,004

Cái chết

MI
Thiếu máu cục bộ chịu lửa

1,9%
3,9%
9,3%

1,9%
7,0%

12,7%

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Lợi ích nhìn thấy ở 7 ngày được duy trì theo thời gian. Mức giảm rủi ro ở điểm cuối tổng hợp ở 30 ngày và 6 tháng được thể hiện trong đường 
cong Kaplan-Meier bên dưới.

Hình 1. Thời gian đến lần đầu tiên tử vong, NMCT mới hoặc thiếu máu cục bộ khó chữa trong PRISM-PLUS

Một phân tích kết quả theo giới tính cho thấy rằng những phụ nữ được quản lý về mặt y tế hoặc những người trải quaPTCA/ cắt bỏ động mạch có thể 
nhận được ít lợi ích hơn từAGGRASTAT(Giới hạn tin cậy 95% cho nguy cơ tương đối là 0,61-1,74) so   với nam giới (0,43-0,89) (p = 0,11). Sự khác biệt này 
có thể là sự khác biệt về điều trị thực sự, ảnh hưởng của sự khác biệt khác trong các phân nhóm này, hoặc một sự ngẫu nhiên xảy ra.

Khoảng 90% bệnh nhân trong nghiên cứu PRISM-PLUS được chụp động mạch vành và 30% được nong mạch / cắt động mạch trong 30 
ngày đầu của nghiên cứu. Phần lớn những bệnh nhân này tiếp tục sử dụng thuốc nghiên cứu trong suốt quá trình này. AGGRASTAT 
được tiếp tục trong 12-24 giờ (trung bình 15 giờ) sau khi nong mạch / cắt bỏ động mạch. Tác dụng của AGGRASTAT ở Ngày 30 dường 
như không có sự khác biệt giữa các nhóm nhỏ đã hoặc không nhận PTCA hoặc CABG, cả trước và sau thủ thuật.

PRISM (Ức chế thụ thể tiểu cầu để kiểm soát hội chứng thiếu máu cục bộ)
Trong nghiên cứu PRISM, một nghiên cứu ngẫu nhiên, song song, mù đôi, 3232 bệnh nhân vớiNSTE-ACS dự định được quản lý mà 
không cần can thiệp mạch vành được phân ngẫu nhiên vào AGGRASTAT (liều ban đầu 0,6 mcg / kg / phút trong 30 phút sau đó là 0,15 
mcg / kg / phút trong 47,5 giờ) hoặc heparin(5000 đơn vị bolus tĩnh mạch sau đó truyền 1000 U / h trong 48 giờ). Tuổi trung bình của 
dân số là 62 tuổi; 32% dân số là nữ và 25% có NMCT không ST chênh lên khi biểu hiện. Ba mươi phần trăm không có bằng chứng ECG 
về thiếu máu cục bộ tim. Tiêu chí loại trừ tương tự như PRISM-PLUS. Điểm cuối chính là kết hợp
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điểm cuối của thiếu máu cục bộ chịu lửa, MIhoặc tử vong khi kết thúc truyền thuốc 48 giờ. Kết quả được thể hiện trong Bảng 6.

Bảng 6 Các kết cục chính trong PRISM - Các sự kiện thiếu máu cục bộ tim
AGGRASTATĐiểm cuối tổng hợp (tử vong, MI, 

hoặc thiếu máu cục bộ chịu lửa)
Heparin

(n = 1616)

5,6%
11,3%

Rủi ro
Sự giảm bớt

giá trị p

(n = 1616)

3,8%
10,3%

2 ngày (kết thúc truyền thuốc) 7 

ngày

33%
10%

0,015

0,33

In the PRISM study, no adverse effect of AGGRASTAT on mortality at either 7 or 30 days was detected. This result is different from that 
in the PRISM-PLUS study, where the arm that included AGGRASTAT without heparin (n=345) was dropped at an interim analysis by the 
Data Safety Monitoring Committee for increased mortality at 7 days.

16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
AGGRASTAT Injection Premixed 5 mg tirofiban per 100 mL (50 mcg per mL) and 12.5 mg tirofiban per 250 mL (50 mcg per mL) are 
clear, non-preserved, sterile solutions premixed in a vehicle made iso-osmotic with sodium chloride, and are supplied as follows:
NDC 25208-002-01, 100 mL single-dose INTRAVIA containers (PL 2408 Plastic). NDC 
25208-002-02, 250 mL single-dose INTRAVIA containers (PL 2408 Plastic).

FOR INTRAVENOUS USE ONLY

Bảo quản AGGRASTAT ở 25 ° C (77 ° F) với các chuyến du ngoạn được phép trong khoảng 15-30 ° C (59-86 ° F) (xem Nhiệt độ phòng có kiểm soát 
của USP). Không đóng băng. Tránh ánh sáng trong quá trình bảo quản.

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN
Khuyên bệnh nhân theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu chảy máu hoặc bầm tím nào và báo cáo những dấu hiệu này cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ khi chúng xảy ra.

Khuyên bệnh nhân thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm các sản phẩm không kê đơn hoặc 
thảo dược trước khi sử dụng AGGRASTAT.

Bằng sáng chế: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT được sản xuất cho: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

qua:
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Illinois 60015 USA

Phân phối bởi:

MEDICURE PHARMA, INC.
Somerset, NJ 08873 Hoa Kỳ
1-800-509-0544

In ở Mỹ
07-19-72-370

* Nhãn hiệu đã đăng ký của Medicure International Inc. 
© 2013
Bản quyền sử dụng theo giấy phép. 
Đã đăng ký Bản quyền.

Intravia là nhãn hiệu đã đăng ký của Baxter International Inc.
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