
АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПИСВАНЕ Тези акценти не включват цялата 
информация, необходима за безопасно и ефективно използване на AGGRASTAT® 
(тирофибан хидрохлорид). Вижте пълната информация за предписване на 
AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ--------------------- ---------
-
-
-

Известна свръхчувствителност към който и да е компонент на AGGRASTAT. (4) 
Анамнеза за тромбоцитопения с предходна експозиция на AGGRASTAT. (4) Активно 
вътрешно кървене или анамнеза за кървене диатеза, голяма хирургична 
процедура или тежка физическа травма през предходния месец. (4)

AGGRASTAT® (тирофибан хидрохлорид) инжекция, за интравенозна употреба Първоначално 

одобрение в САЩ: 1998 г. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ----------------
- AGGRASTAT може да причини сериозно кървене. Ако кървенето не може да бъде контролирано, 

прекратете приема на AGGRASTAT. (5.1)

Тромбоцитопения: Прекратете приема на AGGRASTAT и хепарин. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИ ОСНОВНИ ПРОМЕНИ------------------------ - 
Дозировка и приложение (2) 4/2015 г -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА------------------------ ----- AGGRASTAT® е 
инхибитор на тромбоцитната агрегация, показан за намаляване на честотата на тромботични 
сърдечно-съдови събития (комбинирана крайна точка на смърт, инфаркт на миокарда или 
рефрактерна исхемия/повторна сърдечна процедура) при пациенти с остър коронарен 
синдром без елевация на ST (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ--------------------- --- 
Кървенето е най-често съобщаваната нежелана реакция. (6.1)

За да съобщите за ПОДОЗИРЕНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с Medicure 
на 1 800-509-0544 или с FDA на 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ-------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВА ------ -----------
-Приложете интравенозно 25 mcg/kg в рамките на 5 минути и след това 0,15 mcg/

kg/min за до 18 часа. При пациенти с креатининов клирънс ≤60 mL/min, дайте 25 
mcg/kg в рамките на 5 минути и след това 0,075 mcg/kg/min. (2)

Едновременното приложение на антитромбоцитни средства, тромболитици, хепарин или 

аспирин повишава риска от кървене. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА----- Интравенозна 

инжекция, предварително смесена: 5 mg/100 mL (50 mcg/mL) и 12,5 mg/250 mL (50 
mcg/mL) с натриев хлорид. (3)

Бъбречна недостатъчност: Намалете дозата при пациенти с тежка бъбречна 
недостатъчност. (8.6)
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
AGGRASTAT е показан за намаляване на честотата на тромботични сърдечно-съдови събития (комбинирана крайна точка на смърт, инфаркт на миокарда 
или рефрактерна исхемия/повторна сърдечна процедура) при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST (NSTE-ACS).

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложете интравенозно 25 mcg/kg в рамките на 5 минути и след това 0,15 mcg/kg/min (или 0,075 mcg/kg/min за пациенти със серумен 
креатинин ≤60 mL/min) за до 18 часа. Това не е режимът, използван в проучвания, които установяват ефективността на AGGRASTAT[виж 
клинични проучвания (14)].

Инструкциите по тегло и креатининов клирънс са представени в таблица 1.

Таблица 1 Дозиране по тегло и CrCl

Поддържаща скорост на инфузия

(mL/час.)
В рамките на 5 мин

Всички пациенти

(mL)
Тегло

(килограма)

CrCl>60 mL/min CrCl≤60 mL/min

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

Важни административни инструкции
1За да отворите контейнера, първо откъснете фолиото му. Пластмасата може да бъде донякъде непрозрачна поради абсорбиране на влага по време на 

стерилизация; непрозрачността ще намалее постепенно. Проверете за течове, като притиснете здраво вътрешната торба; ако се открият някакви течове 
или има съмнение за стерилност, тогава разтворът трябва да се изхвърли. Не използвайте, освен ако разтворът не е бистър и уплътнението е 
непокътнато. Окачете контейнера от неговата опора за отвори, отстранете пластмасовия протектор от изходния порт и прикрепете конвенционален 
комплект за администриране.

2.Може да администриратеAGGRASTATв същата интравенозна линия като атропин сулфат, добутамин, допамин, епинефрин хидрохлорид 
(HCl), инжекция на фамотидин, фуросемид, лидокаин, мидазолам НС1, морфин сулфат, нитроглицерин, калиев хлорид и пропранолол 
НС1. Не прилагайте AGGRASTAT през същата интравенозна линия като диазепам.

3. Не добавяйте други лекарства и не отстранявайте разтвора директно от торбичката със спринцовка.

4. Не използвайте пластмасови контейнери в последователни връзки; такава употреба може да доведе до въздушна емболия чрез изтегляне на въздух от първия контейнер, 

ако е празен от разтвор.

5. Изхвърлете всяка неизползвана част, останала в чантата.

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА 
САМО ЗА ИНТРАВЕНОЗНА УПОТРЕБА

AGGRASTAT Injection Предварително смесени 5 mg тирофибан на 100 mL (50 mcg на mL) и 12,5 mg тирофибан на 250 mL (50 mcg на mL) са бистри, 
неконсервирани, стерилни разтвори, предварително смесени в превозно средство, направено с изо-осмотичен хлорид.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
AGGRASTAT е противопоказан при пациенти с:
• Тежка реакция на свръхчувствителност към AGGRASTAT (т.е. анафилактични реакции)[вижте Нежелани реакции (6.2)].
• Анамнеза за тромбоцитопения след предишна експозиция на AGGRASTAT[вижте Нежелани реакции (6.1)].
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• Активно вътрешно кървене или анамнеза за кървене диатеза, голяма хирургична процедура или тежка физическа травма през предходния месец[
вижте Нежелани реакции (6.1)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ 5.1 Общ риск от кървене
Кървенето е най-честото усложнение, което се среща по време на терапията с AGGRASTAT. Повечето кървене, свързани с AGGRASTAT, се появяват 
на мястото на артериален достъп за сърдечна катетеризация. Минимизирайте използването на травматични или потенциално травматични 
процедури като артериални и венозни пункции, интрамускулни инжекции, назотрахеална интубация и др.

Едновременната употреба на фибринолитици, перорални антикоагуланти и антитромбоцитни лекарства повишава риска от кървене.

5.2 Тромбоцитопения
При AGGRASTAT се съобщава за дълбока тромбоцитопения. Следете броя на тромбоцитите, започвайки около 6 часа след започване на лечението и 
всеки ден след това. Ако броят на тромбоцитите намалее до <90 000/mm3, наблюдавайте броя на тромбоцитите, за да изключите 
псевдотромбоцитопения. Ако се потвърди тромбоцитопенията, преустановете приема на AGGRASTAT и хепарин. Предишна експозиция на рецепторен 
антагонист на гликопротеин (GP) IIb/IIIa може да увеличи риска от развитие на тромбоцитопения[вижте Нежелани реакции (6.1)].

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
6.1 Опит от клинични изпитвания
Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните изпитвания на лекарство, не може 

да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява честотата, наблюдавана в клиничната практика.

В PRISM (инхибиране на тромбоцитния рецептор за управление на исхемичен синдром), PRISM-PLUS (Инхибиране на тромбоцитния рецептор 
за управление на исхемичен синдром – пациенти, ограничени от нестабилни признаци и симптоми) и RESTORE (рандомизирано проучване за 
ефикасност на тирофибан за резултати и рестеноза)проучвания, 1946 пациенти са получавали AGGRASTAT в комбинация с хепарин и 2002 
пациенти са получавали AGGRASTAT самостоятелно за около 3 дни. Четиридесет и три процента от населението е на възраст >65 години и 
приблизително 30% от пациентите са жени.В клинични проучванияспрепоръчан режим (25 mcg/kg болус, последван от a0,15 mcg/kg/min 
поддържаща инфузия), AGGRASTATе прилаган в комбинация с аспирин, клопидогрел и хепарин или бивалирудин на над 8000 пациенти за 
обикновено ≤24 часа. Приблизително 30% от населението е на възраст >65 години и приблизително 25% са жени.

Кървене
Режим PRISM-PLUS
Честотата на голямо и незначително кървене при използване на критериите TIMI в проучването PRISM-PLUS са показани по-долу.

Таблица 2 TIMI Голямо и незначително кървене в PRISM-PLUS
ПРИЗМА-ПЛЮС
(NSTE-ACS)

Кървене
(Критерии на TIMI)‡ §

АГГРАСТАТ* + хепарин
(N=773)

Само хепарин
(N=797)

Голямо кървене

Незначително кървене

Трансфузии

1,4%

10,5%

4,0%

0,8%

8,0%

2,8%

* 0,4 mcg/kg/min първоначална инфузия; 0,10 mcg/kg/min поддържаща инфузия. ‡

§
Майор =Спад на хемоглобина >5,0 g/L със или без идентифицирано място, вътречерепен кръвоизлив или сърдечна тампонада. 
Незначителен =Спад на хемоглобина >3,0 g/L с кървене от известно място, спонтанна груба хематурия, хематемеза или хемоптиза.

Честотата на TIMI голямо кървене при пациенти, подложени на перкутанни процедури в PRISM-PLUS, са показани по-долу.
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Таблица 3 TIMI Голямо кървене, свързано с перкутанни процедури в PRISM-PLUS
АГГРАСТАТ + хепарин

н
Само хепарин

%
0.3

н
797

%
0.1Преди Процедурите

След ангиография

След PTCA

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0,7

2.2

Честотата на TIMI голямо кървене при пациенти, подложени на лечениехирургия на коронарен артериален байпас (CABG)в PRISM-PLUS 
в рамките на един ден след прекратяване на AGGRASTAT са 17% на AGGRASTAT плюс хепарин (N=29) и 35% само на хепарин (N=31).

Препоръчителен режим (“болус с висока доза”).
Честота на големи кръвоизливи (включително всякакви вътречерепни, вътреочни или ретроперитонеални кръвоизливи, клинично явни признаци на 
кръвоизлив, свързани със спад на хемоглобина с >3 g/dL или всяко спадане на хемоглобина с 4 g/dL, кървене, изискващо трансфузия на ≥2U кръвни 
продукти кървене, директно водещо до смърт в рамките на 7 дни или хемодинамичен компромис, изискващ интервенция) са в съответствие с честотата, 
наблюдавана при субектите, на които е прилагана схемата PRISM-PLUS на AGGRASTAT. Имаше тенденция към по-голямо кървене при миокарден инфаркт с 
елевация на ST сегмента(STEMI) пациенти, лекувани с фибринолитици преди прилагане на AGGRASTAT, използвайки препоръчания режим по време на 
спасителната PCI.

Без кървене
Честотата на нежеланите събития без кървене, настъпили при честота >1% и числено по-висока от контролната, независимо от лекарствената 
връзка, са показани по-долу:

Таблица 4 Нежелани реакции без кървене в PRISM-PLUS
АГГРАСТАТ + хепарин

(N=1953)
%

Само хепарин
(N=1887)

%
Тяло като цяло

Оток/подуване
Болка в таза
Реакция, вазовагална

Сърдечносъдова система
брадикардия
Дисекция, коронарна артерия 

Мускулно-скелетна система
Болка, крак

Нервна система/Психиатрични
Световъртеж

Кожа и придатък на кожата
Изпотяване

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Тромбоцитопения
Пациентите, лекувани с AGGRASTAT плюс хепарин, са по-склонни да получат намаление на броя на тромбоцитите, отколкото при пациентите, 
приемащи само хепарин. Тези намаления са обратими след прекратяване на AGGRASTAT. Процентът на пациентите с намаление на

тромбоцитите до <90 000/mm3 е 1,5%, в сравнение с 0,6% при пациентите, приемащи само хепарин. Процентът на пациентите с 
намаление на тромбоцитите до <50 000/mm3 е 0,3%, в сравнение с 0,1% от пациентите, приемащи само хепарин.

6.2Постмаркетингов опит
Следните допълнителни нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на AGGRASTAT след одобрение. Тъй като тези реакции се съобщават 
доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с 
експозицията на лекарството.

Свръхчувствителност:Тежки алергични реакции, включително анафилактични реакции, са настъпили през първия ден от инфузията на 
AGGRASTAT, по време на първоначалното лечение и по време на повторното приложение на AGGRASTAT. Някои случаи са свързани с тежки

тромбоцитопения (брой на тромбоцитите <10 000/mm3). Няма налична информация за образуването на антитела срещу тирофибан.
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7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Използване на тромболитици, антикоагуланти и други антитромбоцитни средства

Едновременното приложение на антитромбоцитни средства, тромболитици, хепарин и аспирин повишава риска от кървене.

8 УПОТРЕБА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ 8.1 
Бременност
Категория Бременност
Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Доказано е, че тирофибан преминава през плацентата при бременни 
плъхове и зайци. Проучвания с тирофибан HCl при интравенозни дози до 5 mg/kg/ден (около 5 и 13 пъти максималната препоръчителна 
дневна доза при хора за плъхове и зайци, съответно, в сравнение на база телесна повърхност) не показват вреда за плода .

8.3 Кърмещи майки
Не е известно дали тирофибан се екскретира в кърмата. Доказано е обаче, че значителни нива на тирофибан присъстват в млякото на 
плъхове. Тъй като много лекарства се екскретират в кърмата и поради потенциалните нежелани ефекти върху кърмачето, прекратете 
кърменето или прекратете приема на AGGRASTAT.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти не са установени.

8.5 Гериатрична употреба

От общия брой пациенти в контролирани клинични проучвания на AGGRASTAT, 43% са били на 65 и повече години, докато 12% са били на 75 и повече години. По 
отношение на ефикасността ефектът на AGGRASTAT при пациенти в напреднала възраст (≥65 години) изглежда подобен на този, наблюдаван при по-млади пациенти 
(<65 години). Пациентите в напреднала възраст, получаващи AGGRASTAT с хепарин или само с хепарин, са имали по-висока честота на усложнения от кървене, 
отколкото при по-младите пациенти, но нарастващият риск от кървене при пациенти, лекувани с AGGRASTAT в комбинация с хепарин, в сравнение с риска при 
пациенти, лекувани самостоятелно с хепарин, е подобен, независимо от възраст. Не се препоръчва коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст[вижте 
Дозировка и приложение (2)].

8.6 Бъбречна недостатъчност

Пациенти с умерена до тежка бъбречна недостатъчност имат намален плазмен клирънс на AGGRASTAT. Намалете дозата на AGGRASTAT при 
пациенти с тежка бъбречна недостатъчност[вижте Дозировка и приложение (2) и Клинична фармакология (12.3)].

Безопасността и ефикасността на AGGRASTAT не са установени при пациенти на хемодиализа.

10 ПРЕДОЗИРАНЕ
В клинични проучвания се наблюдава неволно предозиране с AGGRASTAT при дози до 2 пъти над препоръчваната доза за начални инфузионни 
дози. Неволно предозиране се наблюдава при дози до 9,8 пъти по-високи от поддържащата скорост на инфузия от 0,15 mcg/kg/min.

Най-често съобщаваната проява на предозиране е кървене, предимно незначително кожно-лигавично кървене и незначително кървене в 
местата на сърдечна катетеризация[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Предозирането на AGGRASTAT трябва да се лекува чрез оценка на клиничното състояние на пациента и прекратяване или коригиране на инфузията 
на лекарството според случая.

AGGRASTAT може да се отстрани чрез хемодиализа.

11 ОПИСАНИЕ
AGGRASTAT съдържа тирофибан хидрохлорид, непептиден антагонист на тромбоцитителичен лекарIIb/IIIa рецептор, който инхибира агрегацията на 
тромбоцитите.

Тирофибан хидрохлорид монохидратът е химически описан катон(бутилсулфонил)-О-[4-(4-пиперидинил)бутил]-L-тирозин 
монохидрохлорид монохидрат.
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Молекулната му формула е C22H36N2O5S•HCl•H2O, а структурната му формула е:

• HCI • Х2О
CH2 COOH

° С
Х NHSO2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2О

Тирофибан хидрохлорид монохидрат е бял до почти бял, нехигроскопичен, свободно течащ прах с молекулно тегло 495,08. Той е 
много слабо разтворим във вода.

AGGRASTAT Injection Premixed се доставя като стерилен разтвор във вода за инжекции, само за интравенозно приложение, в пластмасови контейнери от 
100 mL или 250 mL. Всеки 100 mL от предварително смесената изо-осмотична интравенозна инжекция съдържа 5,618 mg тирофибан хидрохлорид 
монохидрат, еквивалентен на 5 mg тирофибан (50 mcg/mL) и следните неактивни съставки: 0,9 g натриев хлорид, 54 mg натриев хлорид и 54 mg натриев 
хлорид. безводна киселина. Всеки 250 mL от предварително смесената изо-осмотична интравенозна инжекция съдържа 14,045 mg тирофибан 
хидрохлорид монохидрат, еквивалентен на 12,5 mg тирофибан (50 mcg/mL) и следните неактивни съставки: 2,25 g натриев хлорид и натриев хлорид, 8 mg 
13 mg хидрохлорид безводна киселина.

pH на разтвора варира от 5,5 до 6,5 и може да се регулира със солна киселина и/или натриев хидроксид. Гъвкавият контейнер е произведен от 
специално проектирана многослойна пластмаса (PL 2408). Разтворите в контакт с пластмасовия контейнер извличат определени химически 
компоненти от пластмасата в много малки количества; обаче биологичното тестване е в подкрепа на безопасността на пластмасовите 
контейнерни материали.

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ 12.1 
Механизъм на действие
AGGRASTAT е обратим антагонист на свързването на фибриноген с GPIIb/IIIaрецептор, основният рецептор на повърхността на тромбоцитите, участващ 
в агрегацията на тромбоцитите. Когато се прилага интравенозно, AGGRASTAT инхибираex vivoагрегация на тромбоцитите в зависимост от дозата и 
концентрацията.

Когато се прилага съгласно схемата PRISM-PLUS от 0,4 mcg/kg/min за 30 минути, последвано от поддържаща инфузия от 0,1 mcg/kg/min, до края 
на 30-минутната инфузия се постига >90% инхибиране на тромбоцитната агрегация. Когато се дава според препоръчва сережим от 25 mcg/kg, 
последван от поддържаща инфузия от 0,15 mcg/kg/min, >90% инхибиране на тромбоцитната агрегация се постига в рамките на 10 минути. 
Инхибирането на тромбоцитната агрегация е обратимо след прекратяване на инфузията на AGGRASTAT.

12.2 Фармакодинамика
AGGRASTAT инхибира функцията на тромбоцитите, както е показано от способността му да инхибираex vivoиндуцирана от аденозин фосфат (ADP) тромбоцитна 
агрегация и удължаване на времето на кървене при здрави индивиди и пациенти с коронарна артериална болест. Времевият ход на инхибиране е паралелен на 
профила на плазмената концентрация на лекарството.

След прекратяване на инфузия на AGGRASTAT 0,10 mcg/kg/min,ex vivoагрегацията на тромбоцитите се връща близо до изходното ниво за 4 до 8 
часа при приблизително 90% от пациентите с коронарна артериална болест. Добавянето на хепарин към тази схема не променя значително 
процента на субектите с >70% инхибиране на тромбоцитната агрегация (IPA), но увеличава средното време на кървене, както и броя на 
пациентите с време на кървене, удължено до >30 минути . Подобни скорости на възстановяване на тромбоцитната агрегация се наблюдават 
след прекратяване на инфузия от 0,15 mcg/kg/min.

12.3 Фармакокинетика
Тирофибан има полуживот от приблизително 2 часа. Той се изчиства от плазмата до голяма степен чрез бъбречна екскреция, като около 65% от приложената доза 
се появява в урината и около 25% в изпражненията, и двете до голяма степен като непроменен тирофибан. Изглежда, че метаболизмът е ограничен.

Тирофибан не се свързва силно с плазмените протеини и свързването с протеини е независимо от концентрацията в диапазона от 0,01 до 25 mcg/
mL. Несвързаната фракция в човешката плазма е 35%. Стационарният обем на разпределение на тирофибан варира от 22 до 42 литра.

При здрави индивиди плазменият клирънс на тирофибан варира от 213 до 314 mL/min. Бъбречният клирънс представлява 39 до 69% от плазмения 
клирънс.

Специални популации
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Няма ефект върху клирънса на тирофибан според пол, раса, възраст или чернодробно увреждане.

Бъбречна недостатъчност

Плазменият клирънс на тирофибан е намален с около 40% при пациенти с креатининов клирънс <60 mL/min и >50% при пациенти с креатининов 
клирънс <30 mL/min, включително пациенти, нуждаещи се от хемодиализа[вижте Дозировка и приложение (2)].Тирофибан се отстранява чрез 
хемодиализа.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта 
Канцерогенният потенциал на AGGRASTAT не е оценен.

Tirofiban HCl е отрицателен винвитромикробна мутагенеза и V-79 тестове за мутагенеза на клетки от бозайници. В допълнение, няма 
доказателства за директна генотоксичност винвитроалкално елуиране иинвитроанализи за хромозомни аберации. Няма индукция на 
хромозомни аберации в клетките на костния мозък на мъжки мишки след прилагане на интравенозни дози до 5 mg тирофибан/kg (около 3 
пъти максималната препоръчителна дневна доза при хора в сравнение на база телесна повърхност).

Фертилитет и репродуктивна ефективност не са повлияни при проучвания с мъжки и женски плъхове, на които са прилагани интравенозни дози 
тирофибан до 5 mg/kg/ден (около 5 пъти максималната препоръчителна дневна доза при хора в сравнение на база телесна повърхност).

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
Две мащабни клинични проучвания установяват ефикасността на AGGRASTAT при лечението на пациенти с NSTE-ACS (нестабилна ангина/МИ 
без ST елевация). Двете проучвания изследват AGGRASTAT самостоятелно и добавен към хепарин, преди и след перкутанна коронарна 
реваскуларизация (ако е показано) (PRISM-PLUS) и в сравнение с хепарин в подобна популация (PRISM). Тези опити са разгледани подробно 
по-долу.

PRISM-PLUS (Инхибиране на тромбоцитния рецептор за управление на исхемичен синдром – пациенти, ограничени от нестабилни признаци и симптоми)

В двойно-сляпото проучване PRISM-PLUS, 1570 пациенти с документиран NSTE-ACS в рамките на 12 часа след влизане в проучванетобяха рандомизирани 
на AGGRASTAT (30-минутна начална инфузия от 0,4 mcg/kg/min, последвана от поддържаща инфузия от 0,10 mcg/kg/min) в комбинация с хепарин (болус от 
5000U, последвано от инфузия от 1000 U/h, титрирана за поддържане на APTTот приблизително 2 пъти контрола) или само на хепарин.Всички пациенти 
са получавали едновременно аспирин, освен ако няма противопоказания. Проучвани са пациенти, които са били подложени на медицинско лечение или 
са претърпели реваскуларизация. Пациентите са претърпели 48-часова медицинска стабилизация по време на терапията с изследваното лекарство и 
трябва да бъдат подложени на ангиография преди 96 часа (и, ако е показано, ангиопластика/атеректомия, докато продължават на AGGRASTAT и хепарин 
за 12-24 часа след процедурата). Приемът на AGGRASTAT и хепарин може да продължи до 108 часа.

Изключенията включват противопоказания за антикоагулация,декомпенсирана сърдечна недостатъчност, брой тромбоцити <150 000/
mm3 и серумен креатинин >2,5 mg/dL. Средната възраст на населението е 63 години; 32% от пациентите са жени и приблизително 
половината от популацията има миокарден инфаркт без ST елевация. Средно пациентите са получавали AGGRASTAT за 71 часа.

Трета група пациенти първоначално е била рандомизирана на AGGRASTAT самостоятелно (без хепарин). Тази ръка беше спряна, когато беше установено, че 
групата, при междинен поглед, има по-голяма смъртност от другите две групи.

Първичната крайна точка на проучването е съставена от рефрактерна исхемия, новаМИ и смърт в рамките на 7 дни. Имаше 32% намаление на 
риска в общата съставна първична крайна точка. Компонентите на композита бяха изследвани отделно и tРезултатите са показани в Таблица 5. 
Имайте предвид, че сумата от отделните компоненти може да бъде по-голяма откомпозитен(акопациентът преживява многокомпонентни 
събития, само едно събитие се отчита към композита).
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Таблица 5 Основни резултати на 7 дни в PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ хепарин

(n=797)Крайна точка хепарин

(n=773)
12,9%

Намаляване на риска p-стойност

смърт, новMI ирефрактерна 
исхемия на 7 дни

17,9% 32% 0,004

смърт

MI
Рефрактерна исхемия

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

1,9%
7,0%

12,7%

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Ползата, наблюдавана на 7-ия ден, се запазва с течение на времето. Намаляването на риска в съставната крайна точка на 30 дни и 6 месеца е показано в кривата 
на Каплан-Майер по-долу.

Фигура 1. Време до първото събитие на смърт, нов МИ или рефрактерна исхемия в PRISM-PLUS

Анализ на резултатите по пол предполага, че жени, които са под медицинско лечение или които се подлагат на последващо лечениеPTCA/атеректомията 
може да получи по-малко полза отAGGRASTAT(95% граници на доверие за относителен риск от 0,61-1,74), отколкото мъжете (0,43-0,89) (p=0,11). Тази 
разлика може да бъде истинска разлика в лечението, ефектът от други разлики в тези подгрупи или случайна поява.

Приблизително 90% от пациентите в проучването PRISM-PLUS са били подложени на коронарна ангиография и 30% са били подложени на ангиопластика/
атеректомия през първите 30 дни от проучването. Повечето от тези пациенти са продължили да приемат изследваното лекарство по време на тези 
процедури. AGGRASTAT продължава 12-24 часа (средно 15 часа) след ангиопластика/атеректомия. Ефектите на AGGRASTAT на 30-ия ден не изглежда да се 
различават сред субпопулациите, които са получили или не са получили PTCA или CABG, както преди, така и след процедурата.

PRISM (инхибиране на тромбоцитни рецептори за управление на исхемичен синдром)
В проучването PRISM, рандомизирано, паралелно, двойно-сляпо проучване, 3232 пациенти сNSTE-ACS, предназначени за лечение без 
коронарна интервенция, бяха рандомизирани на AGGRASTAT (първоначална доза от 0,6 mcg/kg/min за 30 минути, последвана от 0,15 mcg/kg/
min за 47,5 часа) или хепарин(5000 единици интравенозен болус, последван от инфузия от 1000 U/h за 48 часа). Средната възраст на 
населението е 62 години; 32% от популацията са жени и 25% са имали МИ без ST елевация при представяне. Тридесет процента нямат ЕКГ 
данни за сърдечна исхемия. Критериите за изключване бяха подобни на PRISM-PLUS. Основната крайна точка беше съставната
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крайна точка на рефрактерна исхемия, MIили смърт в края на 48-часовата инфузия на лекарството. Резултатите са показани в Таблица 6.

Таблица 6 Първични резултати в PRISM – Събития на сърдечна исхемия
AGGRASTATСъставна крайна точка (смърт, 

МИ или рефрактерна исхемия)
хепарин

(n=1616)

5,6%
11,3%

Риск
Намаляване

p-стойност

(n=1616)

3,8%
10,3%

2 дни (край на инфузията на 

лекарството) 7 дни

33%
10%

0,015

0,33

В проучването PRISM не е открит нежелан ефект на AGGRASTAT върху смъртността на 7 или 30 дни. Този резултат е различен от този в 
проучването PRISM-PLUS, където рамото, включващо AGGRASTAT без хепарин (n=345), е отпаднало при междинен анализ от Комитета за 
наблюдение на безопасността на данните за повишена смъртност на 7-ия ден.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
AGGRASTAT Injection Предварително смесени 5 mg тирофибан на 100 mL (50 mcg на mL) и 12,5 mg тирофибан на 250 mL (50 mcg на mL) са бистри, 
неконсервирани, стерилни разтвори, предварително смесени в превозно средство, направено с изо-осмотичен хлорид се доставят както следва:

NDC25208-002-01, 100 mL еднодозови контейнери INTRAVIA (PL 2408 пластмаса). 
NDC25208-002-02, 250 mL еднодозови контейнери INTRAVIA (PL 2408 пластмаса).

САМО ЗА ИНТРАВЕНОЗНА УПОТРЕБА

Съхранявайте AGGRASTAT при 25°C (77°F) с разрешени екскурзии между 15-30°C (59-86°F) (вижте USP контролирана стайна температура). 
Не замразявайте. Да се   пази от светлина по време на съхранение.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ
Посъветвайте пациентите да наблюдават внимателно за всякакви признаци на кървене или синини и да съобщават за тях на своя доставчик на здравни услуги, когато се появят.

Посъветвайте пациентите да обсъдят със своя доставчик на здравни услуги употребата на всякакви други лекарства, включително без рецепта или билкови 
продукти преди употребата на AGGRASTAT.

Патент: www.medicure.com/aggrastat/patents

AGGRASTAT се произвежда за: 
MEDICURE INTERNATIONAL, INC.

от:
BAXTER HEALTHCARE CORPORATION 
Deerfield, Илинойс 60015 САЩ
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