
Abciximab
ורידי תוך למתן :תיאור

Abciximab,
(GP) לגליקופרוטאין נקשר

הכימרי האדם-עכבר של-Fab ה שבר הוא
.הטסיות הצטברות את ומעכב אנושיות דם טסיות של קולטן

Abciximabנֹוגדְןָ

הכימרי
ספציפיים ויראליים והסרה השבתה הליכי הכוללים שלבים של סדרה ידי על תאים תרבית של מסופרנט מטוהרFab  שבר

.עמודה וכרומטוגרפיה פפאין עם עיכול,

דלטון-47,615 ה. יונק תאי בתרבית מתמשך זלוף ידי על מיוצר נוגדן

פעמי חד לשימוש בקבוקון כל(IV).  ורידי תוך לשימוש פירוגנית לא, סטרילית, צבע חסרת, שקופה תמיסה היא
נתרןM 0.15 , פוספט נתרןM 0.01  של7.2)  מבוקרת בתמיסהAbciximab  של 2 מכיל

.משמרים חומרים מוסיפים לא. להזרקה במים80  פוליסורבט1% -0.00 ו כלוריד

:קלינית פרמקולוגיה

כללי

Abciximab השלמה לטסית נקשר
 על הטסיות הצטברות את מעכבAbciximab . הטסיות בהצטברות המעורבים הטסיות פני של העיקרי והקולטן קולטנים

אחרות דבק ומולקולות וילברנד פון פקטור, פיברינוגן של הקישור מניעת ידי
סטרית בהפרעה ככרוך נחשב הפעולה מנגנון. משופעלות דם טסיות על קולטנים אתרי

 הקישור אתר עם ישירה אינטראקציה במקום לקולטן גדולות מולקולות של גישה לחסימת קונפורמציות השפעות או/ו
RGD)של) ארגינין-גליצין-אספרטית

הידבקות של האינטגרינים במשפחת חבר שהוא, קולטן

פרה-קליני ניסיון

 שאינם בפרימטיםAbciximab.  כאשר נצפה דם טסיות של צבירה של מרבי עיכוב
 הטסיות מקולטני80%  לפחות0.25  שלAbciximab  של בולוס מינוני, אנושיים

 יכולה הקולטן חסימת אך, בולוס מנת בעקבות זמני. טסיות צבירת של מלא ועיכוב
להימשך
 היעילות. בקופים דם טסיות של עירוי ידי על מהותי באופן התהפכוAbciximab  של המעכבות ההשפעות. אִינפּוזִיהָ

היהAbciximab - וMurine- ו[Fab  טיפוס אב נוגדני של האנטי-טרומבוטית
 העכברת הגרסה של מינונים. הירך והעצם הצוואר, הכלילי בעורק פקקת של ובבונים קופים, כלבים של במודלים הוערך

80% של גבוהה ברמהIIIa GPIIb/ קולטן חסימת לייצר כדי מספיקAbciximab  אושל
.הפרין או/ו לאספירין בהשוואה פקקת של יותר נמוכים שיעורים והניב חריפה פקקת מנע

נחסמו הקולטניםמ80%
 עיכוב של חסימה השיג כלל בדרך

היה הטסיות תפקוד
מתמשך ורידי תוך מתן ידי על

פרמקוקינטיקה

 של ראשוני חיים מחצית זמן עם במהירות יורדתAbciximab  של החופשית הפלזמה ריכוז, ורידי תוך בולוס מתן לאחר
 תפקודIIIa .GPIIb/ טסיות לקולטני לקישור קשור הנראה ככל, דקות-30 כ של שני בשלב חיים ומחצית דקות-10 מ פחות

 במצב יותר או ימים15  למשך הדם במחזור נשארAbciximab  כי אם, שעות48  במהלך כלל בדרך מתאושש הטסיות
0.25 של ורידי תוך מתן. לטסיות קשור

א או(10 של רציף עירוי ואחריוAbciximab  של בולוס מינון

קבוע כמעט חופשי מייצר10 מקסימום עד דקות0.125 של משקל מותאם עירוי
 ואז שעות כשש במשך במהירות יורדים החופשית הפלזמה ריכוזי, העירוי תקופת סיום עם. העירוי לאורך פלזמה ריכוזי

.יותר איטי בקצב יורדים
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פרמקודינמיקה

-0.15מAbciximab  של בודדות בולוס מנות של אדם בבני ורידי תוך מתן
 לאדנוזין בתגובהvivo  דם טסיות של אגרגציה ידי על שנמדד כפי הטסיות תפקוד של במינון תלוי מהיר עיכוב יצר

-0.30ו(0.25  ביותר הגבוהים המינונים בשני. הדימום זמן הארכת ידי על או(ADP)  דיפוספט
הדם וטסיות נחסמו הקולטניםמה80%  מעל, ההזרקה לאחר שעתיים

 לערך בהשוואה המינונים בשני דקות-30 מ ליותר עלה החציוני הדימום זמן. בוטלה כמעטADP -20 ל בתגובה צבירה
.דקות כחמש של בסיס

0.30 עד

0.2510  של בודד בולוס מינון של אדם בבני ורידי תוך מתן
מתמשכת גבוהה בדרגה מיוצר שעות96  עד12  של לתקופות

-5ל בתגובה לשעבר דם טסיות הצטברות( הטסיות תפקוד של עיכוב
 מותאם עירוי מינון כאשר התקבלו דומות תוצאות. החולים ברוב העירוי למשך) דקות30  מעל הדימום וזמן הבסיס קו

היה10 מקסימום עד דקות(0.125 משקל
5 ואחריו בולוס-0.25ה את שקיבלו בחולים תוצאות. ג"ק80  עד של במשקל בחולים משמש

אך, הטסיות הצטברות ועיכוב קולטן של דומה ראשונית חסימה הראה שעות24  למשך עירוי
.העירוי תקופת כל לאורך נשמרה לא התגובה

של מתמשך עירוי ואחריו
ADP 20  או80%)  קולטן חסימת

מ-20% מ פחות

של נמוכות רמות

 שעות12  בתוך דקות-12 ל חזר הדימום זמן. לקדמותו בהדרגה חוזר הטסיות תפקודAbciximab,  עירוי הפסקת לאחר
24 ובתוךחולים20  מתוך-15 ב העירוי סיום לאחר
מ-50% ל חזרהADP -5 ל בתגובה דם טסיות של אגרגציה(90%). חולים20  מתוך-18 ב שעות

(72%).  חולים32  מתוך-23 ב שעות48  ובתוך(34%)  חולים32  מתוך-11 ב העירוי סיום לאחר שעות24  בתוך הבסיס קו
(62%)  חולים32  מתוך-20 ב שעות24  תוך הבסיס מקו-50% ל חזרה הדם טסיות הצטברותADP, exvivo-20 ל בתגובה

(88%). חולים32  מתוך-28 ב שעות48  ובתוך

.העירוי הפסקת לאחר ימים-10 מ יותר במשך קיימת קולטנים חסימת

:קליניים מחקרים

 מינונים משטרי במגוון שימוש כללו הניסויים כל. סטנט מיקום או עורקים כריתת, בלון ניתוחי כללה מלעורית התערבות.
 מכן ולאחר המתוכנן ההליך לפני שעתיים הפה דרך ניתן) ג"מ(325  אספירין, נגד התווית כן אם אלא, הפרין של מקבילים

 רחבה  בקבוצה( ,)EPILOG קונבנציונלי רפואי לטיפול מגיבים שאינם יציבה לא אנגינה  ובחולי .)CAPTURE(ביום פעם
 הכלי של פתאומית לסגירה גבוה בסיכון בחולים: מלעורית כלילית התערבות שעברו  בחולים ,)EPIC(חולים של יותר

Abciximab של ההשפעה את העריכו שכולם3,  שלב קליניים ניסויים בשלושה נחקרהAbciximab  המטופל הכלילי

Abciximab )0.25(.הוקצו המטופל הכלילי הכלי של פתאומית לסגירה גבוה בסיכון שהיו83  עד26  בגילאי מטופלים 
 או כלילית טרנס-לומינלית אנגיופלסטיה שעברו בחוליםEPIC, 2099  בולוס1) : טיפולים משלושה לאחד אקראית

EPIC של פלצבו מבוקר, סמיות כפול, רב-מרכזי ניסוי היהAbciximab  בניסוי(3).  אטרקטומיה
12 עבורAbciximab )10 עירוי ואחריו

בולוס( פלצבו עירוי ואחריו0.25( Abciximab בולוס2) ); עירוי פלוס בולוס קבוצת( שעות
 כלילית התערבות לאחר או במהלך גבוה בסיכון חולים). פלצבו קבוצת( פלצבו עירוי ואחריו פלצבו בולוס3) ; או), קבוצה

Q גלי ללא הלב שריר אוטם או יציבה לא אנגינה עם כאלה הוגדרו מלעורית
מהתסמין שעות12  בתוךQ  בגלי חריף הלב שריר אוטם עם אלה

 אחת בכל מחקר חומר עם טיפול. קליניים מאפיינים או/ו כלילית מורפולוגיה בגלל גבוה בסיכון שהיו ואלוהתַקפָהָ
תחילת לפני דקותIO 60- התחיל הזרועות משלוש

ו) יחידות12,000  עד(10,000  ורידי תוך הפרין בולוס בתחילה קיבלו חולים. מלעורית כלילית התערבות
עורי כלילי במהלך יחידות20,000  של למקסימום עד מכן לאחר יחידות3,000  עד של

משופעל חלקי טרומבופלסטין זמן של טיפולית עלייה על לשמור כדי שעות12  במשך נמשך הפרין עירוי. התערבות
).רגיל פעמים
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: מלעורית כלילית התערבות של ימים30בתוך הבאים מהאירועים אחד כל של התרחשות הייתה העיקרית הסיום נקודת
 עורק דרך דחופה אנגיופלסטיקה, כלומר[ חוזרת איסכמיה עבור דחופה בהתערבות צורך או(MI),  הלב שריר אוטם, מוות

או כלילי תומכן(CABG),  הלב עורקי מעקף דחוף ניתוח, כלילית
עבור) קפלן-מאייר( יום30  של העיקריים הקצה נקודת אירועי שיעורי]. בלון משאבת

 שיעורי של-4.5% ב הנמוכה השכיחות. בטבלה מוצגת האקראיים החולים כל של כוונה-לטיפול ניתוח לפי טיפול קבוצת כל
שה בעוד, סטטיסטית מובהקת הייתה, הפלצבו לקבוצת בהשוואה, עירוי פלוס בולוס הטיפול בקבוצת הראשוניים הקצה
 נצפתה הראשונית הסיום נקודת של יותר נמוכה שכיחות. הייתה לא בבולוס הטיפול בקבוצת יותר נמוכה שכיחות-1.3%
 שהופיעו חולים, יציבה לא אנגינה עם חולים: גבוה בסיכון הקבוצות תת שלוש כל עבור עירוי פלוס בבולוס הטיפול בזרוע

ו קליניים מאפיינים. יציבה לא חזה תעוקת עם אחרים וחולים, חריף הלב שריר אוטם של תסמינים מהופעת שעות12  תוך
 ביותר והקטנה הראשונות תת-הקבוצות בשתי ביותר הגדולה הייתה הטיפול השפעת(3).  בסיכון מורפולוגיים או/

.השלישית בתת-הקבוצה

1 שולחן
אפי ניסיון יום-30 ב ראשי קצה נקודת אירוע תעריף

Abcixhnab
בולוס

Abciximab בולוס
עירוי+ דמה תרופת

חולים מספר

'דחופה התערבות אוMI , מוות
פלצבו לעומתp  ערך

89(12.8)79(11.5)
0.428

59(8.3)
0.008

ראשי של רכיבים
מוות
 שורדים בחולים חריף הלב שריר אוטם

 אוטם ללא שורדים בחולים דחופות התערבויות
חריף הלב שריר

12(1.7)
55(7.9)
22(3.2)

9(1.3)
40(5.8)
30(4.4)

12(1.7)
31(4.4)
16(2.2)

.בלבד אחת פעם נספרים הראשונים הימים-30 ב אחד מאירוע יותר שחוו
).חריפהMI  של דחופה התערבות( ביותר החמור המרכיב תחת אחת פעם רק נספרים

 הראשונות השעות-48 ב בעיקר הופחתו עירוי פלוס בולוס הטיפול בקבוצת העיקריים הקצה נקודת אירועי שיעורי
ב(4).  חודשים ושישה-30ב עיוורות הערכות באמצעות נשמרה הזו והתועלת

הפלצבו בזרוע מאשר(12.3%)  עירוי פלוס הבולוס בזרוע יותר נמוך נשאר זה אירוע שיעור חודשי מעקב ביקור
).פלצבו לעומת

EPICלב ותעוקת הלב שריר אוטם עם חולים כולל לא( מלעורית כלילית התערבות שעברו חולים של רחבה באוכלוסייה 
 את העריך אשר, פלצבו מבוקר, רב-מרכזי, סמיות כפול, אקראי מחקר היהAbciximab  הגבוה בסיכון העומדים יציבה לא

EPILOG-aב שהשימוש ההשערה את בדק EPILOG
 משקל והתאמת הגישה אתר ניהול שיפור, מוקדמת ירך עורקי מעטפת הסרת, נמוך במינון למשקל מותאם הפרין משטר

 בניסוי שנראתה היעילות על לשמור אך הדימום קצב את משמעותית להוריד יכוליםAbciximab  עירוי מינון של
EPIC. EPILOGטיפול זרועות שלוש של ניסוי היה : Abciximabלמשקל מותאם הפרין, סטנדרטי מינון בתוספת ;

Abciximabופלסבולמשקל מותאם, נמוך מינון בתוספת
EPIC בניסוי ששימש לזה זהה היהAbciximab  של הבולוס מינון. למשקל מותאם הפרין, סטנדרטי מינון

 בולוס( שניות300  של(ACT)  פעיל קרישה זמן להשגתkg U/100  של למשקל מותאם הפרין של בולוס מתן
).יחידות10,000  מקסימלי ראשוני

 ראשוני בולוס( שניות200  של(ACT)  פעיל קרישה זמן להשגת למשקל מותאם הפרין70  של בולוס מתן
).יחידות7,000  מקסימלי
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0.25)
מוקדם לנדן חזקה המלצה וכן לאתר וגישה מטופל של ספציפיים ניהול נהלי

(800.125 עד בחולים למשקל הותאם הרציף העירוי מינון אבל

את השיגEPILOG  ניסוי'. זהירות אמצעי'ב כמתואר בניסוי גם שולבו הסרה

 משמעותי באופן שונה היה לא הדימוםAbciximab - ב בטיפול: יעילות על שמירה תוך הדימום קצב הורדת של מטרה
).דימום: שליליות תגובות ראה( הפלצבו בזרוע מזה

גדול

 כלילית מהתערבות יום30  בתוך שהתרחשוMI  או מוות של השילוב הייתהEPILOG  ניסוי של העיקרית הסיום נקודת
-EPIC, ה בניסוי לראות שניתן כפי. חשובה משנית קצה נקודת היה דחופה התערבות אוMI , מוות של השילוב. מלעורית

 באמצעות נשמרה הזו והתועלת הראשונות השעות-48 ב בעיקר הופחתוAbciximab - ב הטיפול בקבוצת הקצה אירועי
 מוצגים יום30  לאחרMeier) (Kaplan- הסיום נקודת אירועי שיעורי. חודשים ושישה ימים30  לאחר עיוורות הערכות
 שנמשך המעקב בביקור. האקראיים החולים2792  כל של כוונה-לטיפול ניתוח ידי על טיפול קבוצת כל עבור2  בטבלה
 בזרועות יותר נמוך נותר) דחופה לא או דחופה( חוזרת התערבות אוMI , מוות של האירועים שיעור, חודשים שישה

-וAbciximab )22.3% - ב הטיפול
-וה(25.8%)  הפלצבו בזרוע מאשר) ונמוך סטנדרטי במינון הפרין זרועות עבור, בהתאמה

-וAbciximab )8.3% - ב הטיפול בזרועות משמעותית נמוך היה דחופה התערבות אוMI , מוות אירועי שיעור
ה(14.7%).  הפלצבו בזרוע מאשר) ונמוך סטנדרטי במינון הפרין זרועות עבור, בהתאמה

( שימוש נעשה שבה כלילית ההתערבות לסוג קשר ללא דומות היו הקצה נקודת אירועי בשיעורי פרופורציונליות הפחתות
 של מורפולוגיים/קליניים קריטריונים באמצעות סיכונים להערכת). סטנט מיקום או עורקים כריתת, בלון ניתוחי

Association Heart/American Cardiology of College Americanלא, מכך כתוצאה. צופים בין גדולה שונות הייתה 
.היעילות את להעריך ניתן שבה נמוך בסיכון תת-קבוצה שחזור באופן לזהות היה ניתן

2 שולחן
אפילוג משפטימים-30 ב קצה נקודת אירועי מחירי

+ פלצבו
סטנדרטי מינון

הפרין

+Abciximab
תקֶןֶ

הפרין מינון

+Abciximab
נמוך מינון

הפרין

חולים מספר

MI" או מוות
פלצבו לעומתp  ערך

85(9.1)38(4.2)
1co.00

35(3.8)
1co.00

'דחופה התערבות אוMI , מוות
פלצבו לעומתp  ערך

Composite של רכיבים
מוות
 התערבויות שורדים בחולים חריף הלב שריר אוטם

חריף הלב שריר אוטם ללא שורדים בחולים דחופות

109(11.7)49(5.4)
1co.00

48(5.2)
1co.00

7(0.8)
78(8.4)
24(2.6)

4(0.4)
34(3.7)
11(1.2)

3(0.3)
32(3.4)
13(1.4)

.בלבד אחת פעם נספרים הראשונים הימים-30 ב אחד מאירוע יותר שחוו
).חריפהMI  של דחופה התערבות( ביותר החמור המרכיב תחת אחת פעם רק נספרים

 ואחריו0.25  של בולוס מתן
10 מקסימום( דקות עירוי0.125

10Abciximab  מיידי באופן מלעורית כלילית התערבות לפני דקות60  עד
שעות2 1  למשך
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 יציבה לא אנגינה בחוליEPIC  ו ,EPILOG-ניסויCAPTURE  או פלצבו מתן כללAbciximab  לפני שעות24  עד-18 מ החל
 לניסויי בניגוד(6).  מיד בוצעה לא אך, מלעורית כלילית התערבות תוכננה עבורם, קונבנציונלי רפואי לטיפול הגיבו שלא

-Abciximabב השימוש של פלצבו מבוקר, רב-מרכזי, סמיות כפול, אקראי ניסוי היה CAPTURE

.ההתערבות סיום לאחר שעה עד ונמשכת כלילית התערבות

 אחת אפיזודה לפחות להם היה אם קונבנציונלי רפואי לטיפול מגיבה שאינה יציבה לא מאנגינה כסובלים הוערכו מטופלים
 או הפה דרך וניטראטים ורידי תוך הפרין עם טיפול של שעתיים ולפחות במיטה מנוחה למרות הלב בשריר איסכמיה של

 הניתן כלילי נגע להם יש כי נקבע, סקר של אנגיוגרפיה במהלך אםCAPTURE,  לניסוי נרשמו אלה חולים. הווריד
שעות24  עד18  למשךAbciximab  או פלצבו של ורידי תוך ועירוי בולוס מנת קיבלו החולים. מלעורית כלילית להתערבות

.ההתערבות לאחר שעה הופסק פלצבו אוAbciximab  עירוי. ההתערבות בוצעה העירוי תקופת בתום.

0.25 היהAbciximab  של המינון
 את חקר לא אך, ההתערבות ביצוע במהלך רק הסטנדרטי ההפרין מינון של משקל התאמת כללCAPTURE  ניסוי

 ניסוי של העיקרית הסיום נקודת. שעות-40 כ למשך במקומם הושאר העורקים ונדן, יותר נמוך הפרין מינון של ההשפעה
CAPTUREמוות: מלעורית כלילית מהתערבות יום30  בתוך הבאים מהאירועים אחד כל של התרחשות הייתה , MIאו 
 ניתוח לפי טיפול קבוצת כל עבור) קפלן-מאייר( יום30  של העיקריים הקצה נקודת אירועי שיעורי. דחופה התערבות

3. בטבלה מוצגים האקראיים החולים126.5  כל של כוונה-לטיפול

ה10 של בקצב מתמשך עירוי ואחריו בולוס

3 שולחן
לכידה ניסיון יום-30 ב ראשי קצה נקודת אירוע שיעור

Abciximabדמה תרופת

חולים מספר

'דחופה התערבות אוMI , מוות
פלצבו לעומתp  ערך

ראשי של רכיבים
מוות

MI שורדים בחולים
 ללא שורדים בחולים דחופה התערבות

MIחריף

101(15.9)71(11.3)
0.012

8(1.3)
49(7.7)
44(6.9)

6(1.0)
24(3.8)
41(6.6)

דחוף. בלבד אחת פעם נספרים הראשונים הימים-30 ב אחד מאירוע יותר שחוו
 כל גם כמו, המתוכננת ההתערבות לאחר מתוכננת לא כלילית התערבות כל כללו ההתערבויות

ב שימוש או מתוכנן לאCABG  וכל מיידי לפטנט סטנט מיקום
.בלון משאבת

).התערבותביותר החמור הרכיב תחת אחת פעם רק נספרים

 התערבות ומרכיבי הלב שריר אוטם על ביותר הגדולות ההשפעות עםEPIC,  לתוצאות תואמות יום30  של התוצאות
 התקופה עבור בנפרד נותחו המרוכבת הסיום נקודת מרכיבי, משניות קצה כנקודות. המרוכבת הסיום נקודת של דחופים
 התרחש-MI ב ביותר הגדול ההבדל30.  יום ועד ההתערבות מתחילת והתקופה מלעורית כלילית להתערבות שקדמה
(Abciximab לפלסבו בהשוואהAbciximab  בקבוצת יותר נמוכים היוMI  של השיעורים: ההתערבות שלאחר בתקופה

הפרוטנרית הכליליית ההתערבות לפני שהתרחשה-MI ב הפחתה גם הייתה6.1% .  פלצבו

15 תווית



)Abciximab
, מעקב חודשי בשישה. מהתקופות אחת באף התמותה על השפעה נצפתה לא. ההתערבות שלאחר בתקופה התרחש

 קבוצות בין שונה הייתה לא) דחופה לא או דחופה( חוזרת התערבות אוMI , מוות של המרוכבת הסיום נקודת
Abciximab3  ופלסבו)Abciximab0.77-דמה תרופת(.p

דחופה התערבות בשכיחותAbciximab - ל הקשורה הפחתה2.0%.  פלצבו

 בכל הזרועות בכל נצפו דומים תמותה שיעורי-CAPTURE. וEPIC, EPILOG , הניסויים שלושת בכל נדירה הייתה תמותה
 שיעוריAbciximab. - ב שטופלו בקבוצות משמעותית נמוכים היו חריףMI  שיעורי, הניסויים שלושת בכל. ניסוי

.אלו בניסוייםAbciximab - ב שטופלו בקבוצות יותר נמוכים גם היו הדחופים ההתערבות

 קרישה נוגד של היעד ורמות במקביל הפרין של המינון משטריEPIC,  בניסוי שנראתה הדימום שכיחות עקב: קרישה נוגד
 בחולים לטיפול אחרים אמצעים עם בשילוב אלה מתוקנים מינון משטרי-EPILOG. וCAPTURE  בניסויי ברציפות השתנו

)דימום: שליליות תגובות ראה( מופחתים דימום לשיעורי קשורים היו

 כלילית התערבות לפני נקבע בסיסיACT . הטיפול זרועות בכל למשקל התאמה עבר הפריןEPILOG:  ניסוי
:הבא באופן הפרין ניתן, הניסוי של נמוך במינון הפרין בזרוע. מלעורית

:הבא למשטר בהתאם, הבסיסי-ACT ה תוצאות על התבסס הראשוני ההפרין בולוס

150 ACT150  הפרין ג"לק יחידות70  מתן: שניות
ACT
פעולה

 ללא: שניות50  מתן: שניות199
הפרין

הפרין

kg U20/ על ולשמור להשיג כדי ניתנו הפרין של נוספים בולוסיםACT  ההליך במהלך שניות200  של.

 אם. בניסוי בחום הומלצו שעות שש תוך העורקים מעטפת של והסרה ההליך לאחר מיד הפרין נטילת הפסקת
ה על לשמור כדי הותאם ההפרין, קלינית התוויה על הצביעו מעטפת הסרת דחיית או בהפרין ממושך טיפול

APTT-שניות85  עד60  של ביעד.

CAPTURE: ניסיון
 לא ההפרין עירוי. שניות85  עד60  שלAPTT  יעד להשיג כדי ורידי תוך הפרין עירוי עם הופעל קרישה נוגד

300  שלACT  להשגת והותאםAbciximab  עירוי במהלך נשמר ההפרין עירוי. זה בניסוי אחיד במשקל הותאמה
 היה הפרין ניהול, ההתערבות לאחר. הפרוטנרית הכליליית ההתערבות במהלך שניות70  שלAPTT  או שניות

EPILOG. ניסוי עבור לעיל כמתואר

Abciximab. מתן לפני הופעל קרישה נוגד

:ושימוש אינדיקציות

Abciximab לבביים איסכמיים סיבוכים למניעת מלעורית כלילית להתערבות כתוספת מסומן

מלעורית כלילית התערבות העוברים בחולים
 כלילית התערבות מתוכננת כאשר קונבנציונלי רפואי לטיפול מגיבים שאינם יציבה לא אנגינה עם בחולים.

שעות24  תוך מלעורית

.נחקר לא מלעורית כלילית התערבות עברו שלא בחוליםAbciximab - ב השימוש

Abciximab קליניים במחקרים כמתואר, זו בסביבה רק ונחקר והפרין אספירין עם לשימוש מיועד.

6



:נגד התוויות

:הבאים הקליניים במצבים נגד התווית הואAbciximab , לדימום הסיכון את להגביר עשויAbciximab - ש מכיוון

פעיל פנימי דימום

.קלינית משמעות בעלי(GU)  גניטורינארי או(GI)  העיכול במערכת) שבועות שישה בתוך( אחרונים דימום

.משמעותי נוירולוגי ליקוי עםCVA  או, שנתיים בתוך(CVA)  מוחית תאונה של היסטוריה

מדממת דיאתזה

1.2 פי שליטהפרוטרומבין זמן כן אם אלא ימים שבעה תוך הפה דרך קרישה נוגדי מתן

100,000טרומבוציטופניה

טראומה או גדול ניתוח) שבועות שישה בתוך( לאחרונה

מפרצת או ורידי עורקי מום, גולגולתית תוך ניאופלזמה

מבוקר לא חמור דם לחץ יתר

דם כלי דלקת של מתועדת או משוערת היסטוריה

התערבות במהלך בו להשתמש כוונה או, מלעורית כלילית התערבות לפני ורידי תוך בדקסטראן שימוש

Abciximab עכברים של לחלבונים או זה מוצר של רכיב לכל ידועה יתר רגישות עם בחולים גם אסורה.

:אזהרות

 קרישה נוגדי, מהפרין למשל, קרישה נוגד בנוכחות במיוחד, לדימום הסיכון את להגביר פוטנציאל ישAbciximab - ל
).דימום: לוואי תופעות ראה( תרומבוליטיקה או אחרים

 ויש תרומבוליטיקה המקבלים בחולים מוגבר להיות עשויAbciximab - ב מטיפול כתוצאה גדולים לדימומים הסיכון
.הצפויים היתרונות מול אותו לשקול

.נלווה הפרין וכלAbciximab  עירוי את להפסיק יש, לחץ באמצעות לשליטה ניתן שאינו רציני דימום מתרחש אם

:זהירות אמצעי

לדימום זהירות אמצעי

 הקפדה, משקל ומותאם נמוך במינון הפרין במשטרי שימוש ידי על דימום להפחית שניתן מראותEPILOG  ניסוי תוצאות
 לאתר וגישה מטופל של קפדני ניהול, הירך עורקי מעטפת של מוקדמת הסרה, מחמירות קרישה נוגדות הנחיות על

.עירוי מנתAbciximab  של משקל והתאמת
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 ניקור אתרי, צנתר החדרת אתרי כולל( הפוטנציאליים הדימום אתרי לכל זהירה לב תשומת דורשAbciximab  עם טיפול
,גניטורינארית, העיכול ומערכת מחטים דקירת אתרי, אתרים,ורידים עורקים
).רטרופריטונאליים ואתרים

 אף צינורות, האף של אינטובציה, שתן בצנתורי ושימוש שריריות תוך זריקות, ורידים עורקים בדקירות להמעיט יש
 ורידים, כגון( לדחיסה ניתנים שאינם מאתרים להימנע יש, לווריד גישה קבלת בעת. דם לחץ של אוטומטיים וחפתים

 אתרי אחר ולעקוב לתעד יש. דם הוצאת לצורך הפרין או מלח תמיסת של מנעולים לשקול יש). צוואריים או תת-שוקיים
.חבישות הסרת   בעת עדין טיפול על להקפיד יש. דם כלי ניקוב

:הירך לעורק גישה אתר

 הירך עורק של הקדמי הקיר שרק דם לכלי גישה ניסיון בעת להקפיד יש. דימום למניעת חשוב עורקי גישה באתר טיפול
 כן אם אלא הירך ורידי מעטפת ממיקום להימנע יש. לנדן גישה להשגת) ודרך דרך( סלדינגר מטכניקת הימנעות תוך, ינוקב

 הפגוע והאיבר המיטה ראש עם מלאה במנוחה מטופלים על לשמור יש, במקומו הדם כלי שמעטפת בזמן. בכך צורך יש
תרופתי טיפול לקבל עשויים חולים. ישר במצב מרוסן

כמו כאב

.נחוץ

העורקים מעטפת והסרת ההליך סיום עם מיד הפרין נטילת הפסקת
 להפסיק יש, הנסיבות בכל). מעבדה בדיקות: זהירות אמצעי ראה(ACT 175  אוAPTT 50  אם מאוד מומלץ שעות שש תוך
.העורקים מעטפת הסרת לפני שעתיים לפחות בהפרין הטיפול את

 מכני מכשיר או ידנית דחיסה באמצעות לפחות דקות30  למשך הירך עורק על לחץ להפעיל יש, המעטפת הסרת לאחר
 לאחר שעות שמונה עד שש של במנוחה החולה את להשאיר יש. דם דימום לאחר בלחץ חבישה למרוח יש. להמוסטזיס

 את להסיר יש. המאוחר לפי, ההפרין הפסקת לאחר שעות ארבע אוAbciximab, - ב הטיפול הפסקת או הנדן הסרת
 של המושפעות הרגל פעימות ואת המעטפת החדרת מקום את קרובות לעתים לבדוק יש. אמבולציה לפני הלחץ חבישת

 למדוד יש. הירך העורק מעטפת הסרת לאחר שעות שש ובמשך במקומה הירך עורק מעטפת כאשר המושפעות הרגליים
.הגדלה אחר ולעקוב המטומה כל

ה בתוךAbciximab של ההשפעה עם מתווספים להיות ועשויים לדימום מוגבר סיכון עם נקשרו הבאים המצבים
מתחילת שעות12  תוך מלעורית כלילית התערבות: הגדרה

 כלי והתערבות) דקות-70 מ יותר שנמשכת( ממושכת עורית כלילית התערבות, חריף הלב שריר אוטם של תסמינים
.כושלת עורית

אחרות טסיות נוגדות ותרופות קרישה נוגדי, בטרומבוליטים שימוש

 אלגוריתמים על לפרטים. ואספירין להפרין במקבילAbciximab - ב שימוש נעשה-CAPTURE, וEPIC, EPILOG  בניסויי
 את מעכב-Abciximab ש מכיוון. קרישה נוגד: קליניים מחקרים ראה, אלה קליניים בניסויים המשמשים קרישה נוגדי

 כולל, הדימוסטזיס על המשפיעות אחרות תרופות עם משמש הוא כאשר בזהירות לנקוט יש, הדם טסיות הצטברות
.וטיקופדין דיפירידמול, סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות, הפה דרך קרישה נוגדי, תרומבוליטיקה

 נמוך מולקולרי במשקל דקסטרן. נמוך מולקולרי במשקל דקסטרן עםAbciximab  במתן מוגבל ניסיון היהEPIC,  בניסוי
 במשקל דקסטרן שקיבלו החולים-11 ב. הפה דרך קרישה נוגדי גם ניתנו עבורו, כלילי סטנט פריסת לצורך כלל בדרך ניתן

 מחמשת אחד לאף. קלים דימום אירועי היו ולארבעה גדולים דימום אירועי היו לחמישהAbciximab,  עם נמוך מולקולרי
).נגד התוויות ראה( קל או גדול דימום אירוע היה לא נמוך מולקולרי במשקל בדקסטראן שטופלו הפלצבו חולי
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 מהשפעות החשש בגלל. טרומבוליטיות תרופות המקבלים בחוליםAbciximab - ב השימוש על מוגבלים נתונים ישנם
.בתבונה מערכתי תרומבוליטי בטיפול להשתמש יש, דימום על סינרגטיות

טרומבוציטופניה

 שעות-24 ובAbciximab  של הבולוס מנת לאחר שעות ארבע עד שעתיים, הטיפול לפני הטסיות ספירת אחר לעקוב יש
-100,000מ פחות של ירידה, למשל( הדם בטסיות חריפה ירידה חווה מטופל אם. מביניהם המוקדם, השחרור לפני או

.הטסיות ספירת את לקבוע יש
ּבמַבַחנֵהָעקב פסאודוטרומבוציטופניה למנוע כדי, בהתאמה, והפרין ציטראט(EDTA),  אתילן-דיאמין-טטרה-אצטית חומצה

 את ולנטרAbciximab - ב הטיפול את מיד להפסיק יש, אמיתית טרומבוציטופניה אומת אם. קרישה נוגדת אינטראקציה
 עד יומית דם טסיות ספירת התקבלה, הקליניים בניסויים טרומבוציטופניה עם מטופלים עבור. בו ולטפל כראוי המצב
-60,000ל ירדה המטופל של הטסיות ספירת אם. לקדמותה לחזרה

-50,000ל מתחת ירדה המטופל של הטסיות ספירת אם. הופסקו ואספירין הפרין
בפנים התרחשחמורה טרומבוציטופניה של המקרים רוב. עירוי עברו דם טסיות

Abciximab. מתן של הראשונות השעות24

 את לצייר יש בנוסף), הטיפול שלפני מהערך25%  לפחות של וירידה
המכילים נפרדים צינורות בשלוש הללו הטסיות ספירת

הטסיות תפקוד שחזור.

 הטסיות תפקוד אם. באבציקסימאב הטיפול את להפסיק יש, חירום בניתוח צורך או מבוקר בלתי רציני דימום של במקרה
.דם טסיות של עירויים עם, בחלקו לפחות, ישוחזר שהוא ייתכן, לקדמותו חוזר אינו

מעבדה בדיקות

 והפרעותACT , פרותרומבין זמן, דם טסיות ספירתAbciximab,  של עירוי לפני
.קיימות דימומיות

לזהות כדי למדוד צריך

:לדימום הסיכון את למזער כדי הבאות בהנחיות להשתמש ניתן, המחקרים מכל הנתונים של משולב ניתוח על בהתבסס

מתחילAbciximab  כאשר
.והפריןAbciximab  עירוי תקופת במהלך שניות-85 ל60  בין נשמר

להִיֹותה, מלעורית כלילית התערבות לפני שעות24  עד

.שניות-300 ל200  בין-ACT ה על לשמור יש מלעורית כלילית התערבות במהלך

.שניות-85 ל60  בין-APTT ה על לשמור יש, מלעורית כלילית התערבות לאחר אלה בחולים קרישה נוגדת נמשכת אם

ה
APTT

ACT 175  או שניות50  לאחר אלא הנדן את להסיר אין. העורקים מעטפת הסרת לפני לבדוק ישACT  או
.שניות

מחדש ניהול

 או אלרגיות לתגובות לגרום שעלולים(HACA)  אנושיים אנטי-כימריים נוגדנים להיווצרות לגרום עלולAbciximab  מתן
g מופחתת או טרומבוציטופניה), אנפילקסיס.יתר רגישות
-5.8% בכ התרחשו חיוביותHACA  תגובות-CAPTURE, וEPIC, EPILOG  בניסוייAbciximab.  של מחדש במתן תועלת

Abciximab.- ב לטיפול הקשורות אלרגיות תגובות או יתר רגישות של עודף היה לאAbciximab. - ב שטופלו מהמטופלים

 כלשהו לשינוי הוביל לא ראשון מתן לאחרHACA  תגובת פיתחו שלא בריאים מתנדבים-29 לAbciximab  של חוזר מתן
.טסיות באנטי כלשהי להפחתה אוAbciximab  של בפרמקוקינטיקה
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 לעלות עשויהHACA  תגובת של שהשכיחות כך על מצביעות חולים של זו קטנה בקבוצה תוצאות, זאת עם. ּפֹוטנֵצִיהָ
.קליניים בניסויים הוערך לא ראשוני מתן לאחר חיוביתHACA  תגובת שפיתחו לחולים חוזר מתן. חוזר מתן לאחר

אלרגיות תגובות

 אנפילקסיס, זאת עם3.  שלב הקליניים מהניסויים אחד באףAbciximab - ב שטופלו חולים עבור אנפילקסיס על דווח לא
.סטנדרטיים מתאימים החייאה באמצעי ולהתחילAbciximab  מתן את מיד להפסיק יש, כן אם. להתרחש עלולה

תרופתיות אינטראקציות

 לב מחלת עם לחולים ניתנהAbciximab , שיטתי באופן נחקרו לאAbciximab  עם תרופתיות שאינטראקציות למרות
. דם לחץ ויתר הלב שריר אוטם, חזה בתעוקת לטיפול המשמשות תרופות של רחב מגוון עם במקביל שטופלו איסכמית

 אנזימים מעכבי, סידן תעלות של אנטגוניסטים, אדרנרגיים בטא קולטנים חוסמי, וורפרין, הפרין כללו אלו תרופות
 טסיות נוגדי וחומרים תרומבוליטים, אחרים קרישה נוגדי, הפרין. ואספירין, ולפה לווריד חנקות, אנגיוטנסין הממירים

עם חולים. בדימום לעלייה קשורים להיות עשויים

אחר טיפול או אבחון באמצעות מטופלים כאשר יתר רגישות תגובות או
 להיות עשויים לטיטרים
.אלרגיים נוגדנים

בפוריות ופגיעה מוטגנזה, קרצינוגנזה

 כדי בוצעו לא חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים. מוטגנית השפעה שום הראו לא מוטגניות מחקריvivoin ו מבחנה
.נקבות או זכרים חיים בבעלי הפוריות על ההשפעות או המסרטן הפוטנציאל את להעריך

'ג הריון קטגוריית

 לעובר לנזק לגרום יכולAbciximab  אם ידוע לא, כן כמוAbciximab.  עם נערכו לא חיים בבעלי רבייה על מחקרים
 יש אם רק בהריון לאישה להינתן צריךAbciximab . הרבייה יכולת על להשפיע יכול או הרה לאישה מנוהל הוא כאשר
.ברור צורך

מניקות אמהות

 בחלב מופרשות רבות שתרופות מכיוון. בליעה לאחר מערכתי באופן נספגת או אם בחלב מופרשת זו תרופה אם ידוע לא
.מיניקה לאישה ניתנתAbciximab  כאשר זהירות משנה לנקוט יש, אם

בילדים שימוש

.נחקרו לא ילדים בחולים ויעילות בטיחות

:שליליות תגובות

מדְמַםֵ

 קרישה נוגדי, מהפרין למשל, קרישה נוגד בנוכחות במיוחד, לדימום הסיכון את להגביר פוטנציאל יש לאבציקסימאב
 קבוצת של הקריטריונים לפי משמעותי לא או מינורי, כעיקרי סווג3  שלב בניסויי דימום. תרומבוליטיקה או אחרים

 ירידה או גולגולתי תוך כדימום הוגדרו גדולים דימום אירועיInfarction)7(  Myocardial in .Thrombolysis המחקר
קטִַין-5מ יותר בהמוגלובין

עם שנצפה דם אובדן, ספונטנית המטמזיס, ספונטנית גסה המטוריה כללו דימום אירועי
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-3מ יותר של בהמוגלובין ירידה
3-4 בין בהמוגלובין ירידה-3 מ פחות של בהמוגלובין כירידה הוגדרו משמעותיים לא דימום אירועי. דימום אתר

ה, עירויים שקיבלו בחולים. שנצפה דימום ללא
Landefeld, et   של השיטה של התאמה באמצעות נאמד שאבדו הדם יחידות מספר

מזוהה ללא4 לפחות של בהמוגלובין ירידה או
א או

 במהלך ביותר השכיח הסיבוך, למשקל התאמה ללא הפרין של סטנדרטי מינון במשטר שימוש נעשה שבוEPIC,  בניסוי
ן"רס שלה. הראשונות השעות36  במהלך דימום היהAbciximab - ב הטיפול
 דימום עםAbciximab - ב שטופלו מהמטופלים-70% לכ. משמעותי באופן גדלו דם מוצרי של ועירוי קל דימום, דימום

 אירועי של יותר גבוהה שכיחות הייתה באבציקסימאב שטופלו לחולים. במפשעה לעורקים הגישה באתר דימום היה גדול
,גניטורינארית, העיכול ממערכת גדולים דימומים

.נוספים ואתרים

 שונה מינון במשטרי שימוש ידי עלEPILOG  בניסוי יותר עוד והצטמצמוCAPTURE,  בניסוי הופחתו הדימום שיעורי
 גישה והנחיות מעטפת הסרת-Abciximab, ו הפרין מינון באמצעות-EPILOG, ב. בחולים לטיפול ספציפיות ובטכניקות

 במינון והפרין-Abciximab ב שטופלו בחולים גדול דימום של השכיחות, זהירות אמצעי תחת המתוארים עורקים לאתרי
. .פלצבו שקיבלו חולים של מזו משמעותית שונה הייתה לא למשקל ומותאם נמוך

זאת הראו-CAPTURE וEPIC  בניסויי תת-קבוצות ניתוחי
 הגדולים הדימום שיעורי, משקל מותאם הפרין במינון שהשתמשEPILOG  בניסוי. ג"ק75  במשקלAbciximab  בחולי

.המשקל תת-קבוצת לפי מהותי באופן שונים היו לאAbciximab - ב שטופלו חולים עבורCABG  שאינם

יותר נפוץ היה גדול דימום

(CABG.  ניתוח שעברו בחולים גדול דימום לעודף קשור היה לאAbciximab - ב הטיפול, מוגבלים שהנתונים למרות
-CAPTUREבו-EPIC ב3-5%  היה הטיפול זרועות כל בין הטווח
(. הניתוח לפני הדימום זמן את לתקן כדי טסיות עירוי קיבלו ממושכים דימום זמני עם מהמטופלים חלקEPILOG.)  וניסויי

.)הטסיות תפקוד שחזור: זהירות אמצעי ראה

 מוצגים-EPILOG וEPIC, CAPTURE  בניסויי עירוי הדורשים הדימום ואירועי הקטן הדימום, הגדולים הדימום שיעורי
4. בטבלה נכללים אינם משמעותיים הבלתי הדימום אירועי שיעורי4.  בטבלה
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4 טבלה
ולכידה אפילוג, אפי ניסויי-ב מונית ללא דימום

דימומים עם חולים מספר

:אפוס
Abciximab

)עירוי+  בולוס(
=(708

דמה תרופת

=(696

"גדול
קטִַין

דורש

23(3.3)75(10.6)
119(16.8)
55(7.8)

64(9.2)
1 4(2.0)

:ללִּכְֹוד
דמה תרופת

=
Abciximab

=

"גדול
קטִַין
דורש

12(1.9)
13(2.0)
9(1.4)

24(3.8)
30(4.8)
15(2.4)

:אּפִֶילֹוג
+Abciximab
סטנדרטי במינון הפרין

+Abciximab
נמוך במינון הפרין

=(935
דמה תרופת

=(939

"גדול
קטִַין

דורש

10(1.1)
32(3.4)
10(1.1)

17(1.9)
70(7.6)
7(0.8)

10(1.1)
37(4.0)
6(0.6)

 מאותו דימום אירועי מספר עם חולים. ביותר החמור הסיווג לפי אחת פעם רק נספרים אחד מסיווג ביותר דימום להם שהיו חולים"
.הזה הסיווג בתוך אחת פעם הם גם נספרים סיווג

מלא דם או אדומים דם תאי

מוחי ושבץ גולגולתי תוך דימום

,משמעותית שונה הייתה לא הניסויים שלושת בכל דימומי לא ושבץ גולגולתי תוך דימום של הכוללת השכיחות

היה גולגולתי תוך דימום
ו פלצבו לחולי

ו פלצבו לחולי
של השכיחותAbciximab. - ב שטופלו חולים עבור112

Abciximab. חולי עבור112

טרומבוציטופניה

 ירידה לחוות בפלצבו שטופלו חולים מאשר יותר גבוהה בסבירות היו-Abciximab ב שטופלו חולים, הקליניים בניסויים
של התעריפים. הטסיות בספירת

5). טבלה( הבאיםEPILOG - וCAPTURE  ניסויי
ב יותר נמוכים היו והעירויים
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5 טבלה
דם וטסיות תרומבוציטופניה

+ פלצבו
סטנדרטי מינון

הנרין

+Abciximab
סטנדרטי מינון

הנרין

+Abciximab
נמוך מינון

הפרין

שנרשמו חולים של הכולל המספר

אפוס
ללִּכְֹוד

אּפִֶילֹוג

696 =n
635 =n
939 =n

708 =n
630 =n

935 =n

ל הדם בטסיות ירידה עם חולים
אירועים עם חולים של

אפוס
ללִּכְֹוד

אּפִֶילֹוג
ל הדם בטסיות ירידה עם חולים

0.7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__
0.4

אפוס
ללִּכְֹוד
אּפִֶילֹוג

דם טסיות שקיבלו חולים

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__
2.5

אפוס
ללִּכְֹוד

אּפִֶילֹוג

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__
0.9

 של טסיות ספירת עם
של ספירה

.אחרת סיבה מכל או טרומבוציטופניה עקב טסיות עירוי המקבלים חולים כולל

א עם החולים בקטגוריית גם נכללים

אחרות שליליות תגובות

 בחולים שהתרחשו המשולבים-CAPTURE וEPIC, EPILOG  מניסויי וטרומבוציטופניה דימום מלבד לוואי תופעות מציגה6  טבלה
0-5%. מ יותר של בשכיחות עירוי פלוס הבולוס בזרוע
.בפלצבו שטופלו מאלה יותר גבוה
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6 טבלה
והלכידה האפילוג, האפוס בניסויי מטופלים חולים בקרב שליליים אירועים

דמה תרופת

=(2226
בולוס עירוי

חולים מספר
דם וכלי לב מערכת
דם לחץ יתר

ברדיקרדיה
230(10.3)
79(3.5)

447(14.4)
140(4.5)

העיכול מערכת
בחילה
הקֲָאָה

בטן כאבי

255(11.5)
152(6.8 )
49(2.2 )

423(13.6)
226(7.3 )
97(3.1)

שונות
גב כאב
בחזה כאב
ראֹׁש ּכאְבֵ
ר'פנצ באתר כאב

היקפית בצקת

304(13.7)
208(9.3 )
122(5.5)
58(2.6)
25(1.1)

546(17.6)
356
200(6.4 )
113(3.6)
49(1.6 )

 בבולוס שטופלו חולים עבור חוקרים ידי על דווחו-CAPTURE וEPIC, EPILOG  מניסויי הבאות הנוספות הלוואי תופעות
-0.5%מ פחות שהיו-בAbciximab  של עירוי פלוס
.הפלצבו בזרוע חולים עבור מאשר יותר גבוה

 עורקית פיסטולהדם וכלי לב
מערכתית-חדרית

תסַחִיף

טכיקרדיה
שלם לאAV  בלוק

(;thrombophlebitis )0.1%

פסאודונאוריזם
בלוטות קצב הפרעת

רטֶטֶ
שלםAV  בלוק

(0.1%); גסטרו-וופגי ריפלוקסileus(1. שלשולהעיכול מערכת

(0.2%); פטכיות(OS%),  לויקוציטוזיסמערכת-אנמיהולימפטי חמי

מערכת-סחרחורת
שרירים התכווצויות(0.5%)  בלבול

נורמלית לא חשיבהחרֲדָהָ
היפרטוניהתרדמת

תסיסה
(0.1%); דיפלופיה

היפסטהזיה

ריאות מערכת-דלקתהנשימה מערכת

ריאתי תסחיףהראות קרום דלקת
פלאורלי תפליט

(;rhonchi )0.1%
ברונכוספזם(0.3%)  ברונכיטיס

(0.2%); מערכת-מיאלגיה

Urogenitalמערכת-שתן
(0. ציסטלגיה

החַזקָהָ
0.(שתן בריחת

 כליות בתפקוד בערמונית דלקתדיסוריה
תקין לא

תכָּוף

(1 גדלה ההזעה
ּפצֶעַּבצַקֶתֶ

 בכאב מורסה(0.7%)  אסתניה
צלוליטיסחתך

סוכרתחיוורון
(0.1%). תרופה רעילות0.(דלַקֶתֶ

(0.5%) גירוד
היקפי קור

היפרקלמיה
תקינה לא ראייה

 בפה יובש(Ol%),  ההזרקה באתר כאבים
התִּפרָצְּות0.(מוגדלת בטן
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:יתר מינון

.אדם בבני קליניים בניסויים יתר מינון של ניסיון היה לא

:וניהול מינון

.קליניים במחקרים כמתואר ואספירין הפרין של במקביל מתן עם רק נחקרוAbciximab  של והיעילות הבטיחות

 ראיות שאין מכיווןAbciximab  של המתמשך העירוי את להפסיק יש, כושלות כליליות כליליות התערבויות עם בחולים
.זה במצבAbciximab  ליעילות

.והפריןAbciximab - ב הטיפול את מיד להפסיק יש, דחיסה ידי על בו לשלוט ניתן שלא חמור דימום של במקרה

0.25 הוא למבוגריםAbciximab  של המומלץ המינון
0.125 של מתמשך ורידי תוך עירוי ולאחריה, מלעורית כלילית התערבות תחילת לפני

.שעות12  למשךהיותר לכל10  עד(

דקותIO 60- שניתן ורידי תוך בולוס

24  תוך מלעורית כלילית התערבות לעבור ומתוכננים קונבנציונלי רפואי לטיפול מגיבים שלא יציבה לא אנגינה עם חולים
ורְִידִי תֹוך0.25 באבציקסימאב מטופלים להיות יכולים שעות
ה לאחר שעה המסתייםשעות24  עד10  של ורידי תוך עירוי ואחריו בולוס

.מלעורית כלילית התערבות

לניהול הנחיות

 של בתכשירים להשתמש אין. מתן לפני חלקיקים לאיתור חזותית הפרנטרליים התרופה מוצרי את לבדוק יש1.
Abciximabבעליל אטומים חלקיקים המכילים.

, תיאופילין, דופמין, אפינפריןAbciximab.  כגון חלבון תמיסות שמקבלים פעם בכל יתר רגישות לתגובות לצפות יש2.
 או אלרגית תגובה של תסמינים מופיעים אם. מיידי לשימוש זמינים להיות צריכים וקורטיקוסטרואידים אנטיהיסטמינים

.מתאים טיפול ולתת העירוי את להפסיק יש, אנפילקסיס

Abciximab. מתן במהלך אספטיים בהליכים להשתמש יש, פרנטרליות תרופות מוצרי בכל כמו3.

, סטרילי מסנן באמצעות הבולוס הזרקת את סנן. מזרק לתוך בולוס להזרקתAbciximab  של הדרושה הכמות את משוך4.
).ערך שווה או(0.22Millipore  או0.2  נמוכה חלבון קשירת בעל, פירוגני לא

 סטרילית מלח תמיסת של מתאים למיכל הזרקו. מזרק לתוך הרציף לעירויAbciximab  של הדרושה הכמות את משוך5.
 ערבוב לאחר הרציף העירוי את לסנן יש. רציפה עירוי משאבת באמצעות המחושב בקצב והזירו דקסטרוז5%  או0.9%

,פירוגני לא, סטרילי חומר באמצעות
(Millipore חלבון קושר0.22  או0.2  מזרק מסנן
 את השלך, פירוגני לא, סטרילי, נמוך חלבון מקושר0.22  או0.2  באמצעות

.העירוי בסוף בשימוש שאינו החלק

ניהול עם או) ערך שווה או
).ערך שווה או(Abott מסנן

Abciximab  את לתת יש, זאת עם. נפוצות קרדיווסקולריות תרופות או ורידי תוך עירוי נוזלי עם התאמה אי הוכחו לא6.
.אחרות תרופות עם לערבב ולא האפשר במידת לווריד נפרד בקו
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.ניהול וערכות כלוריד פוליוויניל שקיות זכוכית בקבוקי עם התאמה אי נצפו לא7.

:אספקה איך

Abciximab2140 .)1ג"מ10  המכילים בקבוקונים-5ב מסופק-O0002-7

 עד(36  צלזיוס מעלות8  עד2  של בטמפרטורה בקבוקונים לאחסן יש

.בבקבוקון שנותר בשימוש שאינו חלק כל להשליך יש. היום

לתפוגה מעבר להשתמש אין. לנער לאOד. תקפא אל

:הפניות

 גליקופרוטאינים של פרמקודינמיקהIIIa IIb/ מחזור. גבוה בסיכון כלילית באנגיופלסטיה פאב טסיות נוגדן אינטגרין;
BS.  SG, George J, Ellis Tcheng1..1764 כימריים

al.  MJBM, et Brand der MJ, van טסיות קולטני חוסם של אקראי ניסויIIIa GPIIb/ עקשנית יציבה בלתי באנגינה.
Boer ML, de Simons2.

בא שימוש. אפי חוקרי3.
אנגליתנ. גבוה בסיכון כלילית באנגיופלסטיה

IIIaIIb/ טסיות לגליקופרוטאין הקולטן נגד המכוון נוגדן
.1

.al.  HF, et RM, Weisman EJ, Califf Top014 דם טסיות נגד נוגדן עם כלילית התערבות של אקראי ניסוי
l.886-.חודשים שישה לאחר תוצאות: קליניrestenosis  להפחתת אינטגרין

 דם כלי מחדש גליקופרוטאינים טסיות. אפילוג חוקרי5.
Engנ. כליליים

במהלך נמוך במינון והפרין קולטן חסימת
.1689-1696

 יציבה בלתי באנגינה כלילית התערבות ואחרי במהלך, לפניabciximab  של פלצבו מבוקר אקראי ניסוי. חוקרים לכידת6.
CAPTURE 349; 1997;Lancet.1435. מחקר: עקשן

al.  A, et וה פלזמה בפברינוגן ושינויים ביטויים הלב שריר באוטם טרומבוליזה7.
C, BerkeRao, AK, Pratt

.וסטרפטוקינאז רקמות פלסמינוגן מפעיל

דימוםI:  ניסוי שלב
ברקומביננטי שטופלו בחולים מערכת

1.ll

al.  M, et קרישה נוגד טיפול המתחילים מאושפזים בחולים גדול דימום של מנבאים של ראשוני ואימות זיהוי.8.
EF, FlatleyLandefeld, CS, Cook.13
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