
Abciximab
För intravenös administreringBESKRIVNING:

Abciximab,
binder till glykoproteinet (GP)

är Fab-fragmentet av den chimära människa-murin
receptor för humana blodplättar och hämmar trombocytaggregation.

antikropp Abciximab

Chimären
Fab-fragment renas från cellkultursupematant genom en serie steg som involverar specifika virala inaktiverings- och 
avlägsnandeprocedurer, digestion med papain och kolonnkromatografi.

antikropp produceras genom kontinuerlig perfusion i däggdjurscellkultur. 47 615 dalton

är en klar, färglös, steril, icke-pyrogen lösning för intravenös (IV) användning. Varje injektionsflaska för engångsbruk
Abciximab i en buffrad lösning 7.2) av 0,01 M natriumfosfat, 0,15 M natriuminnehåller 2

klorid och 0,00 1 % polysorbat 80 i vatten för injektion. Inga konserveringsmedel tillsätts.

KLINISK FARMAKOLOGI:

Allmän

Abciximab binder till den intakta trombocyten
receptorer och den huvudsakliga trombocytytans receptor involverad i trombocytaggregation. Abciximab hämmar 
trombocytaggregation genom att förhindra bindning av fibrinogen, von Willebrand-faktor och andra adhesiva molekyler till

receptorställen på aktiverade blodplättar. Verkningsmekanismen tros involvera steriskt hinder
och/eller konformationseffekter för att blockera tillgången för stora molekyler till receptorn snarare än direkt interaktion med 
RGD (arginin-glycin-asparaginsyra)-bindningsstället för

receptor, som är en medlem av integrinfamiljen av adhesion

Preklinisk erfarenhet

Maximal hämning av trombocytaggregation observerades när Abciximab. Hos icke-
humana primater, Abciximab bolusdoser på 0,25 minst 80 % av 
trombocytreceptorerna och helt hämmade trombocytaggregationen. tillfälligt efter 
en bolusdos, men receptorblockad kan upprätthållas vid
infusion. De hämmande effekterna av Abciximab reverserades väsentligt genom transfusion av blodplättar hos 
apor. Den antitrombotiska effekten av prototypantikroppar [murin Fab och och Abciximab var
utvärderade i hund-, apa- och babianmodeller av trombos i kranskärlen, halspulsådern och lårbensartären. Doser av den murina 
versionen av eller Abciximab tillräckligt för att producera höggradig 80 %) GPIIb/IIIa-receptorblockad
förhindrade akut trombos och gav lägre trombosfrekvens jämfört med aspirin och/eller heparin.

80 % av receptorer blockerades
generellt uppnådde en blockad av vid 

Hämning av trombocytfunktion var
genom kontinuerlig intravenös

Farmakokinetik

Efter intravenös bolusadministrering minskar fria plasmakoncentrationer av Abciximab snabbt med en initial 
halveringstid på mindre än 10 minuter och en andra fas halveringstid på cirka 30 minuter, troligen relaterad till bindning 
till trombocyt GPIIb/IIIa-receptorerna. Trombocytfunktionen återhämtar sig i allmänhet under loppet av 48 timmar även 
om Abciximab förblir i cirkulationen i 15 dagar eller mer i ett blodplättsbundet tillstånd. Intravenös administrering av en 
0,25 bolusdos av Abciximab följt av kontinuerlig infusion av 10 (eller a

viktjusterad infusion på 0,125 min till max 10 producerar ungefär konstant fri
plasmakoncentrationer under hela infusionen. Vid slutet av infusionsperioden faller den fria 
plasmakoncentrationen snabbt i cirka sex timmar och sjunker sedan i långsammare takt.
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Farmakodynamik

Intravenös administrering till människor av enstaka bolusdoser av Abciximab från 0,15
gav snabb dosberoende hämning av trombocytfunktionen mätt genom vivo trombocytaggregation som svar 
på adenosindifosfat (ADP) eller genom förlängning av blödningstiden. Vid de två högsta doserna (0,25 och 
0,30 två timmar efter injektion, över 80 % av receptorer blockerades och blodplättar
aggregering som svar på 20 ADP avskaffades nästan. Medianblödningstiden ökade till över 30 minuter 
vid båda doserna jämfört med ett baslinjevärde på cirka fem minuter.

till 0,30

Intravenös administrering till människor av en enkel bolusdos på 0,25 10
under perioder av 12 till 96 timmar produceras ihållande hög kvalitet

hämning av trombocytfunktionen (ex vivo trombocytaggregation som svar på 5
baslinje och blödningstid längre än 30 minuter) under infusionens varaktighet hos de flesta patienter. 
Liknande resultat erhölls när en viktjusterad infusionsdos (0,125 min till max 10 var
används till patienter som väger upp till 80 kg. Resultat hos patienter som fick 0,25 bolus följt av en 5

infusion under 24 timmar visade en liknande initial receptorblockad och hämning av trombocytaggregation, men
svaret bibehölls inte under hela infusionsperioden.

följt av en kontinuerlig infusion av
receptorblockad 80 %) och 

eller 20 ADP mindre än 20 % av

Låga nivåer av
Efter avslutad infusion av Abciximab återgår trombocytfunktionen gradvis till det normala. Blödningstiden återgick 
till 12 minuter inom 12 timmar efter avslutad infusion hos 15 av 20 patienter och inom 24
timmar hos 18 av 20 patienter (90%). trombocytaggregation som svar på 5 ADP återgick till 50 % av
baslinje inom 24 timmar efter avslutad infusion hos 11 av 32 patienter (34 %) och inom 48 timmar hos 23 av 32 patienter 
(72 %). Som svar på 20 ADP, exvivotrombocytaggregationen återgick till 50 % av baslinjen inom 24 timmar hos 20 av 32 
patienter (62 %) och inom 48 timmar hos 28 av 32 patienter (88 %).

receptorblockad är närvarande i mer än 10 dagar efter att infusionen upphört.

KLINISKA STUDIER:

Abciximab har studerats i tre kliniska fas 3-studier, som alla utvärderade effekten av Abciximab hos patienter som 
genomgår perkutan kranskärlsintervention: hos patienter med hög risk för abrupt stängning av det behandlade 
kranskärlet (EPIC), i en bredare grupp patienter ( EPILOG), och hos patienter med instabil angina som inte svarar på 
konventionell medicinsk terapi (CAPTURE). Perkutan intervention inkluderade ballongangioplastik, aterektomi eller 
stentplacering. Alla prövningar involverade användning av olika, samtidiga heparindosregimer och, om inte 
kontraindicerat, administrerades aspirin (325 mg) oralt två timmar före det planerade förfarandet och sedan en gång 
dagligen.

EPIC var en multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad studie av Abciximab på patienter som genomgick 
perkutan transluminal koronar angioplastik eller aterektomi (3). I EPIC-studien fördelades 2099 patienter mellan 26 
och 83 år som löpte hög risk för abrupt stängning av det behandlade kranskärlet slumpmässigt till en av tre 
behandlingar: 1) en Abciximab-bolus (0,25) följt av en Abciximab-infusion (10 för 12
timmar (bolus plus infusionsgrupp); 2) en Abciximab-bolus (0,25 följt av en placeboinfusion (bolus
grupp), eller; 3) en placebobolus följt av en placeboinfusion (placebogrupp). Patienter med hög risk under 
eller efter perkutan kranskärlsintervention definierades som de med instabil angina eller icke-Q-våg 
myokardinfarkt de med en akut Q-vågs hjärtinfarkt inom 12 timmar efter symptom
början och de som löpte hög risk på grund av kranskärlsmorfologi och/eller kliniska egenskaper. 

Behandling med studiemedel i var och en av de tre armarna påbörjades IO-60 minuter före början av
perkutan kranskärlsintervention. patienter fick initialt en intravenös heparinbolus (10 000 till 12 000 enheter) 
och upp till 3 000 enheter därefter till maximalt 20 000 enheter under perkutan kranskärlssjukdom
intervention. Heparininfusion fortsatte i 12 timmar för att upprätthålla en terapeutisk ökning av aktiverad partiell 
tromboplastintid gånger normalt).
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Det primära effektmåttet var förekomsten av någon av följande händelser inom30dagar av perkutan 
kranskärlsintervention: död, hjärtinfarkt (MI) eller behov av akut ingripande för återkommande ischemi [dvs 
akut perkutan transluminal koronar angioplastik, akut kranskärlsbypassoperation (CABG), en kranskärlsstent 
eller en ballongpump]. 30-dagars (Kaplan-Meier) primära slutpunktshändelsefrekvenser för
varje behandlingsgrupp genom intention-to-treat-analys av alla randomiserade patienter visas i tabell. Den 4,5 % lägre 
incidensen av de primära effektmåtten i bolus plus infusionsbehandlingsgruppen, jämfört med placebogruppen, var 
statistiskt signifikant, medan 1,3 % lägre incidens i bolusbehandlingsgruppen var det inte. En lägre incidens av det 
primära effektmåttet observerades i bolus plus infusionsbehandlingsarmen för alla tre högriskundergrupperna: patienter 
med instabil angina, patienter som uppvisade inom 12 timmar efter uppkomsten av symtom på en akut hjärtinfarkt och 
patienter med andra högrisk -risk kliniska och/eller morfologiska egenskaper (3). Behandlingseffekten var störst i de två 
första undergrupperna och minst i den tredje undergruppen.

bord 1
PRIMÄR ENDPOINT HÄNDELSER VID 30 DAGAR EPISK PRÖVNING

Abcixhnab
Bolus

Abciximab bolus
+ InfusionPlacebo

Antal patienter

Död, MI eller brådskande ingripande"
p-värde kontra placebo

89 (12,8) 79 (11,5)
0,428

59 (8,3)
0,008

Komponenter i Primär
Död
Akuta hjärtinfarkter hos överlevande patienter 
Brådskande insatser hos överlevande patienter 
utan akut hjärtinfarkt

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)

som upplevt mer än en händelse under de första 30 dagarna räknas endast en gång.
räknas endast en gång under den allvarligaste komponenten (död akut MI brådskande intervention).

Händelsefrekvensen för primära effektmått i bolus plus infusionsbehandlingsgruppen minskade mestadels under de första 48 
timmarna och denna fördel bibehölls genom blinda utvärderingar vid 30 och sex månader(4). Vid
månads uppföljningsbesök denna händelsefrekvens förblev lägre i bolus plus infusionsarmen (12,3 %) än i 
placeboarmen kontra placebo).

EPILOG var en randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie som utvärderade Abciximab i en 
bred population av patienter som genomgick perkutan koronar intervention (exklusive patienter med hjärtinfarkt och 
instabil angina som uppfyller EPIC-högriskerna EPILOG testade hypotesen att användningen av en
lågdos, viktjusterad heparinregim, tidigt avlägsnande av femoral arteriell mantel, förbättrad administrering av 
åtkomststället och viktjustering av Abciximab-infusionsdosen kan signifikant sänka blödningshastigheten men 
ändå bibehålla den effekt som sågs i EPIC-studien. EPILOG var en studie med tre behandlingsarmar: Abciximab 
plus standarddos, viktjusterat heparin'; Abciximab plus låg dos, viktjusterad och placebo
standarddos, viktjusterat heparin. Abciximab bolusdosen var densamma som den som användes i EPIC-studien

Bolusadministrering av 100 U/kg viktjusterat heparin för att uppnå en aktiverad koaguleringstid (ACT) på 300 sekunder 
(maximal initial bolus 10 000 enheter).

Bolusadministrering av 70 viktjusterat heparin för att uppnå en aktiverad koaguleringstid (ACT) på 200 sekunder 
(maximal initial bolus 7 000 enheter).
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(0,25
Specifika hanteringsprocedurer för patient och åtkomstplats samt en stark rekommendation för tidig mantel

men den kontinuerliga infusionsdosen viktjusterades hos patienter upp till 80 (0,125

borttagning inkluderades också i försöket som beskrivs i FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. EPILOG-försöket uppnådde
mål att sänka blödningshastigheten med bibehållen effekt: i Abciximab-behandlingen skilde sig inte 
blödningen signifikant från den i placeboarmen (se BIVERKNINGAR: Blödning).

större

Det primära effektmåttet för EPILOG-studien var sammansättningen av dödsfall eller hjärtinfarkt som inträffade inom 30 dagar 
efter perkutan koronarintervention. Sammansättningen av död, hjärtinfarkt eller akut intervention var en viktig sekundär 
effektmått. Som framgår av EPIC-studien minskade effekthändelserna i Abciximab-behandlingsgruppen mestadels under de 
första 48 timmarna och denna fördel bibehölls genom blinda utvärderingar efter 30 dagar och sex månader. 
Händelsefrekvensen för (Kaplan-Meier) effekt vid 30 dagar visas i tabell 2 för varje behandlingsgrupp genom intention-to-treat-
analys av alla 2792 randomiserade patienter. Vid det sex månader långa uppföljningsbesöket förblev händelsefrekvensen för 
dödsfall, hjärtinfarkt eller upprepad (brådskande eller icke-brådskande) intervention lägre i behandlingsarmarna med Abciximab 
(22,3 % och för standard- och lågdosheparinarmarna) än i placeboarmen (25,8 %) och
Händelsefrekvensen för dödsfall, hjärtinfarkt eller akut intervention var avsevärt lägre i behandlingsarmarna med Abciximab (8,3 % och

för standard- respektive lågdos-heparinarmen) än i placeboarmen (14,7%). De
Proportionella minskningar av frekvensen av endpointhändelser var likartade oavsett vilken typ av kranskärlsintervention 
som användes (ballongangioplastik, aterektomi eller stentplacering). Riskbedömning med hjälp av American College of 
Cardiology/American Heart Association kliniska/morfologiska kriterier hade stor inter-observatörsvariabilitet. Följaktligen 
kunde en lågriskundergrupp inte identifieras reproducerbart för att utvärdera effektiviteten.

Tabell 2
ENDPOINT HÄNDELSER VID 30 DAGAR EPILOGPRÖVNING

Placebo +
Standarddos

Heparin

Abciximab +
Standard

Dosera heparin

Abciximab +
Låg dos

Heparin

Antal patienter

Döden eller MI"
p-värde kontra placebo

85 (9,1) 38 (4,2)
co.00 1

35 (3,8)
co.00 1

Död, MI eller brådskande ingripande"
p-värde kontra placebo

Komponenter av komposit
Död
Akuta hjärtinfarkter hos överlevande patienter 
Brådskande insatser hos överlevande patienter 
utan akut hjärtinfarkt

109 (11,7) 49 (5,4)
co.00 1

48 (5,2)
co.00 1

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)

som upplevt mer än en händelse under de första 30 dagarna räknas endast en gång.

räknas endast en gång under den allvarligaste komponenten (död akut MI brådskande intervention).

Bolusadministrering av 
0,25 följt av en 0,125 min infusion (max 10

Abciximab 10 till 60 minuter före perkutan kranskärlsintervention omedelbart
i 1 2 timmar
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CAPTURE var en randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie av användning av Abciximab 
på patienter med instabil angina som inte svarade på konventionell medicinsk behandling för vilka perkutan 
kranskärlsintervention var planerad, men inte omedelbart utförd (6). Till skillnad från EPIC- och EPILOG-studierna 
involverade CAPTURE-studien administrering av placebo eller Abciximab med början 18 till 24 timmar före

kranskärlsintervention och pågår till en timme efter avslutad intervention.

Patienter bedömdes ha instabil angina som inte svarade på konventionell medicinsk terapi om de hade 
minst en episod av myokardischemi trots sängläge och minst två timmars behandling med intravenöst 
heparin och orala eller intravenösa nitrater. Dessa patienter inkluderades i CAPTURE-studien, om de 
under ett screeningangiogram fastställdes att de hade en koronar lesion som var mottaglig för 
perkutan koronar intervention. Patienterna fick en bolusdos och intravenös infusion av placebo eller 
Abciximab under 18 till 24 timmar. I slutet av infusionsperioden utfördes interventionen. Abciximab- 
eller placeboinfusionen avbröts en timme efter interventionen.

Abciximab-dosen var 0,25
CAPTURE-försöket inkluderade viktjustering av standardheparindosen endast under utförandet av interventionen, 
men undersökte inte effekten av en lägre heparindos, och artärslidorna lämnades på plats i cirka 40 timmar. Det 
primära effektmåttet för CAPTURE-studien var förekomsten av någon av följande händelser inom 30 dagar efter 
perkutan kranskärlsintervention: död, hjärtinfarkt eller akut intervention. 30-dagars (Kaplan-Meier) primära 
effektmått för varje behandlingsgrupp genom intention-to-treat-analys av alla 126,5 randomiserade patienter visas 
i Tabell 3.

bolus följt av en kontinuerlig infusion med en hastighet av 10 De

Tabell 3
PRIMÄR ENDPOINT HÄNDELSER VID 30 DAGARS FÄNGNINGSPROV

Placebo Abciximab

Antal patienter

Död, MI eller brådskande ingripande"
p-värde kontra placebo

Komponenter i Primär
Död
MI hos överlevande patienter

Akut intervention hos överlevande patienter utan 
akut hjärtinfarkt

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)

som upplevt mer än en händelse under de första 30 dagarna räknas endast en gång. Brådskande
interventioner inkluderade alla oplanerade perkutana kranskärlsinterventioner efter den planerade interventionen, 
såväl som eventuell stentplacering för omedelbar öppenhet och alla oplanerade CABG eller användning av en

ballongpump.
räknas endast en gång under den allvarligaste komponenten intervention).

30-dagarsresultaten överensstämmer med EPIC-resultat, med de största effekterna på hjärtinfarkten och brådskande 
interventionskomponenter i det sammansatta effektmåttet. Som sekundära effektmått analyserades komponenterna i 
den sammansatta effektmåttet separat för perioden före den perkutana kranskärlsinterventionen och perioden från 
början av interventionen till och med dag 30. Den största skillnaden i hjärtinfarkt inträffade under perioden efter 
intervention: frekvenserna av MI var lägre i Abciximab-gruppen jämfört med placebo (Abciximab

placebo 6,1 %). Det förekom även en minskning av hjärtinfarkt före den perkutana koronarinterventionen
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(Abciximab
inträffade under perioden efter intervention. Ingen effekt på mortalitet observerades under någon av perioderna. Vid sex månaders 
uppföljning var den sammansatta slutpunkten död, hjärtinfarkt eller upprepad intervention (brådskande eller icke-brådskande) inte 
annorlunda mellan Abciximab- och placebogrupperna (Abciximab 3) placebo p-0,77).

placebo 2,0 %). En Abciximab-associerad minskning av förekomsten av akut intervention

Dödligheten var ovanlig i alla tre försöken, EPIC, EPILOG och CAPTURE. Liknande dödlighetsfrekvenser observerades i alla armar 
inom varje försök. I alla tre studierna var frekvensen av akut hjärtinfarkt signifikant lägre i grupperna som behandlades med 
Abciximab. Brådskande interventionsfrekvenser var också lägre i Abciximab-behandlade grupper i dessa studier.

Antikoagulation: På grund av förekomsten av blödningar som sågs i EPIC-studien, varierades doseringsregimerna 
för samtidig heparin och målnivåerna för antikoagulering successivt i CAPTURE- och EPILOG-studierna. Dessa 
modifierade doseringsregimer i kombination med andra åtgärder för patienthantering var associerade med 
minskade blödningsfrekvenser (se BIVERKNINGAR: Blödning)

EPILOG-studie: Heparin viktjusterades i alla behandlingsarmar. En baslinje ACT bestämdes före perkutant 
koronarintervention. I den lågdoserade heparinarmen i försöket administrerades heparin enligt följande:

Den initiala heparinbolusen baserades på resultaten av baslinjens ACT, enligt följande regim:

ACT 150 sekunder: administrera 70 U/kg heparin 
ACT 150
SPELA TEATER

199 sekunder: administrera 50 
sekunder: administrera inget heparin

heparin

Ytterligare 20 U/kg heparinbolus gavs för att uppnå och bibehålla en ACT på 200 sekunder under 
proceduren.

Avbrytande av heparin omedelbart efter proceduren och avlägsnande av artärhöljet inom sex timmar 
rekommenderades starkt i försöket. Om förlängd heparinbehandling eller fördröjt borttagning av hölje 
var kliniskt indicerat, justerades heparin för att hålla APTT vid ett mål på 60 till 85 sekunder.

CAPTURE-försök:
Antikoagulation initierades med en intravenös heparininfusion för att uppnå en mål-APTT på 60 till 
85 sekunder. Heparininfusionen var inte jämnt viktjusterad i denna studie. Heparininfusionen 
bibehölls under Abciximab-infusionen och justerades för att uppnå en ACT på 300 sekunder eller en 
APTT på 70 sekunder under den perkutana koronarinterventionen. Efter interventionen var 
heparinhanteringen som beskrivs ovan för EPILOG-studien.

Antikoagulation initierades före administrering av Abciximab.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING:

Abciximab är indicerat som ett komplement till perkutan kranskärlsintervention för att förebygga ischemiska 
hjärtkomplikationer

hos patienter som genomgår perkutan kranskärlsintervention
. hos patienter med instabil angina som inte svarar på konventionell medicinsk behandling när perkutan 

koronar intervention planeras inom 24 timmar

Användning av abciximab hos patienter som inte genomgår perkutan kranskärlsintervention har inte studerats.

Abciximab är avsett att användas med acetylsalicylsyra och heparin och har endast studerats i den miljön, enligt beskrivning i 
KLINISKA STUDIER.
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KONTRAINDIKATIONER:

Eftersom Abciximab kan öka risken för blödning, är Abciximab kontraindicerat i följande kliniska 
situationer:

Aktiv inre blödning

Nyligen (inom sex veckor) gastrointestinala (GI) eller genitourinära (GU) blödningar av klinisk betydelse.

Historik av cerebrovaskulär olycka (CVA) inom två år, eller CVA med ett betydande kvarvarande neurologiskt 
underskott

Blödande diates

Administrering av orala antikoagulantia inom sju dagar om inte protrombintiden är det 1,2 gångers kontroll

Trombocytopeni 100 000

Nyligen (inom sex veckor) större operation eller trauma

Intrakraniell neoplasm, arteriovenös missbildning eller aneurysm

Svår okontrollerad hypertoni

Förmodad eller dokumenterad historia av vaskulit

Användning av intravenöst dextran före perkutant koronaringrepp, eller avsikt att använda det under en 
intervention

Abciximab är också kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot någon komponent i denna produkt eller mot murina 
proteiner.

VARNINGAR:

Abciximab har potential att öka risken för blödning, särskilt i närvaro av antikoagulering, t.ex. från 
heparin, andra antikoagulantia eller trombolytika (se BIVERKNINGAR: Blödning).

Risken för större blödningar på grund av behandling med Abciximab kan öka hos patienter som får trombolytika 
och bör vägas mot de förväntade fördelarna.

Om allvarlig blödning skulle uppstå som inte kan kontrolleras med tryck, ska infusionen av Abciximab och 
eventuellt samtidigt heparin avbrytas.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Försiktighetsåtgärder vid blödning

Resultaten av EPILOG-studien visar att blödning kan minskas genom användning av lågdos, viktjusterad heparinkurer, 
efterlevnad av striktare antikoagulationsriktlinjer, tidig borttagning av femoral arteriell slida, noggrann behandling av 
patienten och åtkomststället och viktjustering av Abciximab infusionsdos.
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Behandling med Abciximab kräver noggrann uppmärksamhet på alla potentiella blödningsställen (inklusive kateterinföringsställen, 
arteriella och venösa punkteringsställen, platser, nålpunkteringar och gastrointestinala, genitourinära,
och retroperitoneala platser).

Arteriella och venösa punktioner, intramuskulära injektioner och användning av urinkatetrar, nasotrakeal 
intubation, nasogastriska rör och automatiska blodtrycksmanschetter ska minimeras. Vid intravenös åtkomst bör 
icke-kompressibla ställen (t.ex. subklaviana eller halsvener) undvikas. Saltlösning eller heparinlås bör övervägas för 
blodtagning. Vaskulära punkteringsställen bör dokumenteras och övervakas. Varsam försiktighet bör iakttas när 
förband tas bort.

Tillgång till lårbensartären:

Vård av arteriell åtkomstplats är viktig för att förhindra blödning. Försiktighet bör iakttas vid försök till vaskulär 
tillgång så att endast den främre väggen av lårbensartären punkteras, och undvik en Seldinger-teknik (genom och 
igenom) för att få åtkomst till slidan. Placering av lårbensvenskada bör undvikas om det inte behövs. Medan det 
vaskulära höljet är på plats ska patienterna hållas på fullständigt sängstöd med sänghuvudet och den drabbade 
extremiteten fastspänd i rak position. Patienter kan medicineras för smärta som

nödvändig.

Avbrytande av heparin omedelbart efter avslutat ingrepp och avlägsnande av artärhöljet
inom sex timmar rekommenderas starkt om APTT 50 eller ACT 175 (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Laboratorietester). 
Under alla omständigheter bör heparin avbrytas minst två timmar före avlägsnande av artärhöljet.

Efter borttagning av höljet ska tryck appliceras på lårbensartären i minst 30 minuter med antingen manuell 
kompression eller en mekanisk anordning för hemostas. Ett tryckförband bör appliceras efter hemostas. Patienten 
ska ligga kvar i sängläge i sex till åtta timmar efter borttagning av slidan eller utsättning av Abciximab, eller fyra 
timmar efter utsättning av heparin, beroende på vilket som inträffar senare. Tryckförbandet ska tas bort före 
ambulering. Insättningsstället för slidan och de distala pulserna från det eller de drabbade benen bör kontrolleras 
ofta medan femoralartärskidan är på plats och i sex timmar efter borttagning av femoralartärskidan. Eventuella 
hematom bör mätas och övervakas för förstoring.

Följande tillstånd har associerats med en ökad risk för blödning och kan vara additiv med effekten av 
Abciximabi inställning: perkutan kranskärlsintervention inom 12 timmar efter början av
symtom för akut hjärtinfarkt, långvarig perkutan kranskärlsintervention (varar mer än 70 minuter) och 
misslyckad perkutan kranskärlsintervention.

Användning av trombolytika, antikoagulantia och andra trombocythämmande medel

I EPIC-, EPILOG- och CAPTURE-studierna användes Abciximab samtidigt med heparin och aspirin. För detaljer om de 
antikoaguleringsalgoritmer som används i dessa kliniska prövningar, se KLINISKA STUDIER: Antikoagulation. Eftersom 
Abciximab hämmar trombocytaggregation, bör försiktighet iakttas när det används tillsammans med andra läkemedel 
som påverkar hemostas, inklusive trombolytika, orala antikoagulantia, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, 
dipyridamol och tiklopidin.

I EPIC-studien fanns begränsad erfarenhet av administrering av Abciximab med dextran med låg molekylvikt. 
Dextran med låg molekylvikt gavs vanligtvis för utplacering av en kranskärlsstent, för vilken orala antikoagulantia 
också gavs. Hos de 11 patienter som fick dextran med låg molekylvikt med Abciximab hade fem stora blödningar 
och fyra mindre blödningar. Ingen av de fem placebopatienter som behandlades med dextran med låg molekylvikt 
hade en större eller mindre blödning (se KONTRAINDIKATIONER).
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Det finns begränsade data om användning av Abciximab hos patienter som får trombolytika. På grund av oro för 
synergistiska effekter på blödning, bör systemisk trombolytisk terapi användas med omtanke.

Trombocytopeni

Trombocytantalet bör övervakas före behandling, två till fyra timmar efter bolusdosen av Abciximab och 24 timmar eller före 
utskrivning, beroende på vilket som inträffar först. Om en patient upplever en akut blodplättsminskning (t.ex. en 
trombocytminskning till mindre än 100 000
Trombocytantal bör bestämmas.
etylendiamintetraättiksyra (EDTA), citrat respektive heparin för att utesluta pseudotrombocytopeni p.g.a.in vitro
antikoagulerande interaktion. Om sann trombocytopeni verifieras ska Abciximab omedelbart avbrytas och 
tillståndet övervakas och behandlas på lämpligt sätt. För patienter med trombocytopeni i de kliniska prövningarna 
erhölls ett dagligt antal trombocyter tills det återgick till det normala. Om en patients trombocytantal sjönk till 60 
000 heparin och aspirin avbröts. Om en patients trombocytantal sjönk under 50 000

blodplättar transfunderades. De flesta fall av svår trombocytopeni inträffade inom
de första 24 timmarna av administrering av Abciximab.

och en minskning med minst 25 % från förbehandlingsvärdet), 
ytterligare Dessa trombocytantal ska tas upp i tre separata rör som innehåller

. Återställande av trombocytfunktion

I händelse av allvarlig okontrollerad blödning eller behov av akut operation ska Abciximab sättas ut. Om 
trombocytfunktionen inte återgår till det normala kan den återställas, åtminstone delvis, med 
blodplättstransfusioner.

Laboratorietester

Före infusion av Abciximab, trombocytantal, protrombintid, ACT och redan 
existerande hemostatiska abnormiteter.

bör mätas för att identifiera

Baserat på en integrerad analys av data från alla studier kan följande riktlinjer användas för att minimera risken 
för blödning:

När Abciximab påbörjas
bibehålls mellan 60 och 85 sekunder under infusionsperioden för Abciximab och heparin.

till 24 timmar före perkutan kranskärlsintervention vara

Under perkutan kranskärlsintervention bör ACT bibehållas mellan 200 och 300 sekunder.

Om antikoagulering fortsätter hos dessa patienter efter perkutan kranskärlsintervention, ska APTT 
upprätthållas mellan 60 och 85 sekunder.

De
APTT

eller ACT bör kontrolleras innan artärhöljet tas bort. Höljet ska inte tas bort om inte 50 
sekunder eller ACT 175 sekunder.

Omadministration

Administrering av Abciximab kan resultera i bildning av human anti-chimär antikropp (HACA) som potentiellt kan 
orsaka allergiska eller överkänslighetsreaktioner g anafylaxi), trombocytopeni eller minskad
nytta vid återadministrering av Abciximab. I EPIC-, EPILOG- och CAPTURE-studierna inträffade positiva HACA-
svar hos cirka 5,8 % av de Abciximab-behandlade patienterna. Det fanns ingen överkänslighet eller allergiska 
reaktioner relaterade till behandling med Abciximab.

Återadministrering av Abciximab till 29 friska frivilliga som inte hade utvecklat ett HACA-svar efter den första administreringen har inte 
lett till någon förändring i Abciximabs farmakokinetik eller till någon minskning av trombocytaggregationshämmare.
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potens. Resultat i denna lilla grupp patienter tyder dock på att förekomsten av HACA-svar kan öka efter 
återadministrering. Återadministrering till patienter som har utvecklat ett positivt HACA-svar efter initial 
administrering har inte utvärderats i kliniska prövningar.

Allergiska reaktioner

Anafylaxi har inte rapporterats för Abciximab-behandlade patienter i någon av de kliniska fas 3-prövningarna. Däremot 
kan anafylaxi förekomma. Om så är fallet ska administreringen av Abciximab omedelbart avbrytas och lämpliga 
standardåtgärder för återupplivning bör inledas.

Läkemedelsinteraktioner

Även om läkemedelsinteraktioner med Abciximab inte har studerats systematiskt, har Abciximab administrerats till 
patienter med ischemisk hjärtsjukdom som behandlats samtidigt med ett brett spektrum av läkemedel som 
används vid behandling av angina, hjärtinfarkt och hypertoni. Dessa mediciner har inkluderat heparin, warfarin, 
beta-adrenerga receptorblockerare, kalciumkanalantagonister, angiotensinomvandlande enzymhämmare, 
intravenösa och orala nitrater och aspirin. Heparin, andra antikoagulantia, trombolytika och trombocythämmande 
medel kan vara associerade med ökad blödning. Patienter med
eller överkänslighetsreaktioner när de behandlas med andra diagnostiska eller terapeutiska medel

titrar kan ha allergiska 
antikroppar.

Karcinogenes, mutagenes och försämring av fertilitet

vitro ochin vivomutagenicitetsstudier har inte visat någon mutagen effekt. Långtidsstudier på djur har inte 
utförts för att utvärdera cancerframkallande potential eller effekter på fertilitet hos han- eller hondjur.

Graviditetskategori C

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Abciximab. Det är inte heller känt om Abciximab kan orsaka 
fosterskador när det administreras till en gravid kvinna eller kan påverka reproduktionsförmågan. Abciximab ska endast 
ges till en gravid kvinna om det är absolut nödvändigt.

Ammande mödrar

Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk eller absorberas systemiskt efter intag. Eftersom 
många läkemedel utsöndras i modersmjölk bör försiktighet iakttas när Abciximab ges till en ammande 
kvinna.

Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte studerats.

NEGATIVA REAKTIONER:

Blödning

Abciximab har potential att öka risken för blödning, särskilt i närvaro av antikoagulering, t.ex. från heparin, andra 
antikoagulantia eller trombolytika. Blödning i fas 3-studierna klassificerades som större, mindre eller obetydliga 
enligt kriterierna i studiegruppen Trombolys vid hjärtinfarkt(7). Större blödningshändelser definierades som 
antingen en intrakraniell blödning eller en minskning av hemoglobinnivån mer än 5 Mindre
blödningshändelser inkluderade spontan kraftig hematuri, spontan hematemes, observerad blodförlust med en
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hemoglobinminskning med mer än 3
blödningsställe. Obetydliga blödningshändelser definierades som en minskning av hemoglobin med mindre än 3 
minskning av hemoglobin mellan 3-4 utan observerad blödning. Hos patienter som fick transfusioner,
antalet enheter av förlorat blod uppskattades genom en anpassning av metoden enligt Landefeld, et

eller en minskning av hemoglobinet med minst 4 utan en identifierad
eller a

I EPIC-studien, där en icke-viktjusterad standarddosregim för heparin användes, var den vanligaste 
komplikationen under behandling med Abciximab blödning under de första 36 timmarna. De av major
blödningar, mindre blödningar och transfusion av blodprodukter ökade signifikant. Ungefär 70 % av Abciximab-
behandlade patienter med större blödningar hade blödningar vid det arteriella åtkomststället i ljumsken. Abciximab-
behandlade patienter hade också en högre incidens av större blödningar från gastrointestinala, genitourinära,

och andra webbplatser.

Blödningsfrekvensen minskade i CAPTURE-studien och minskade ytterligare i EPILOG-studien genom användning av 
modifierade doseringsregimer och specifika patienthanteringstekniker. I EPILOG, med användning av heparin- och Abciximab-
dosering, borttagning av hölje och riktlinjer för arteriell åtkomst som beskrivs under FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, var 
förekomsten av större blödningar hos patienter som behandlades med Abciximab och lågdos viktjusterat heparin inte 
signifikant annorlunda än hos patienter som fick placebo .

Undergruppsanalyser i EPIC- och CAPTURE-försöken visade det
hos Abciximab-patienter som väger 75 kg. I EPILOG-studien som använde viktjusterad heparindosering, skilde sig inte 
frekvensen av större blödningar utan CABG för Abciximab-behandlade patienter avsevärt efter viktsubgrupp.

större blödningar var vanligare

Även om data är begränsade, var behandling med Abciximab inte associerad med för stor blödning hos patienter som 
genomgick CABG-operation. (Omfånget bland alla behandlingsarmar var 3-5 % i EPIC och i CAPTURE
och EPILOG-studier.) Vissa patienter med förlängda blödningstider fick blodplättstransfusioner för att korrigera blödningstiden 
före operationen. (Se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Återställande av trombocytfunktion.)

Frekvensen av större blödningar, mindre blödningar och blödningshändelser som kräver transfusioner i EPIC-, CAPTURE- och 
EPILOG-studierna visas i Tabell 4. Frekvensen av obetydliga blödningshändelser är inte inkluderade i Tabell 4.
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Tabell 4
ICKE-CABG BLÖDNING IEPISK, EPILOG OCH FÅNGNINGSFÖRSÖK

Antal patienter med blödningar

EPISK:
Abciximab

(Bolus + infusion)
= 708)

Placebo
= 696)

Större"
Mindre
Kräver

23 (3,3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2,0)

FÅNGA:
Placebo

=
Abciximab

=

Större"
Mindre
Kräver

12 (1,9)
13 (2,0)
9 (1,4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2,4)

EPILOG:
Abciximab +

Standarddos Heparin
Abciximab +

Lågdos Heparin
= 935)

Placebo
= 939)

Större"
Mindre
Kräver

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)

”Patienter som haft blödningar i mer än en klassificering räknas endast en gång enligt den allvarligaste klassificeringen. 
Patienter med flera blödningshändelser av samma klassificering räknas också en gång inom den klassificeringen.

röda blodkroppar eller helblod

Intrakraniell blödning och stroke

Den totala förekomsten av intrakraniell blödning och icke-hemorragisk stroke i alla tre försöken var inte 
signifikant olika,
intrakraniell blödning var

för placebopatienter och
för placebopatienter och

112 för Abciximab-behandlade patienter. Förekomsten av
112 för Abciximab-patienter.

Trombocytopeni

I de kliniska prövningarna var det mer sannolikt att patienter som behandlades med Abciximab upplevde minskningar av 
trombocytantalet än patienter som behandlades med placebo. Priserna för
efterföljande CAPTURE- och EPILOG-försök (tabell 5).

och transfusioner var lägre i
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Tabell 5
TROMBOCYTOPENI OCH TROMBPLÄCTER

Placebo +
Standarddos

Henarin

Abciximab +
Standarddos

Henarin

Abciximab +
Låg dos
Heparin

Totalt antal inskrivna patienter
EPISK
FÅNGA
EPILOG

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Patienter med minskning av blodplättar till
patienter med händelser

EPISK
FÅNGA
EPILOG

Patienter med minskning av blodplättar till

0,7
0,3
0,4

1.6
1.7
0,9

__
__

0,4

EPISK
FÅNGA
EPILOG

Patienter som fått blodplättar

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

EPISK
FÅNGA
EPILOG

2.6
0,3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0,9

med ett trombocytantal av 

räkning av

Inkluderar patienter som får blodplättstransfusioner för trombocytopeni eller någon annan anledning.

ingår också i kategorin patienter med a

Andra biverkningar

Tabell 6 visar andra biverkningar än blödning och trombocytopeni från de kombinerade EPIC-, EPILOG- och 
CAPTURE-studierna som inträffade hos patienter i bolus plus infusionsarmen med en incidens på mer än 0 . 5 %
högre än hos dem som behandlas med placebo.
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Tabell 6
BIVERKNINGAR BLAND BEHANDLADE PATIENTER I EPISKA-, EPILOG- OCH FÄNGNINGSFÖRSÖKNINGARNA

Placebo
= 2226)

Bolusinfusion

Antal patienter
Kardiovaskulära systemet

Hypotoni
Bradykardi

230 (10,3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4,5)

Mag-tarmsystemet
Illamående

Kräkningar
Buksmärtor

255 (11,5)
152 ( 6,8)
49 ( 2,2)

423 (13,6)
226 ( 7,3)
97 (3,1)

Diverse
Ryggont
Bröstsmärta
Huvudvärk
Smärta på punkteringsstället

Perifert ödem

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)

Följande ytterligare biverkningar från EPIC-, EPILOG- och CAPTURE-studierna rapporterades av utredare för 
patienter som behandlades med en bolus plus infusion av Abciximab kl. som var mindre än 0,5 %
högre än för patienter i placeboarmen.

KardiovaskulärSystem-ventrikulär 
arteriovenös fistel
emboli

takykardi
ofullständigt AV-block

tromboflebit (0,1%);

pseudoaneurysm
nodal arytmi

hjärtklappning
komplett AV-block

Gastrointestinala diarré (1. ileus gastroesofogeal reflux (0,1%);

Hemisk och lymfatiskSystem-anemi leukocytos (OS%), petekier (0,2%);

System-yrsel
förvirring (0,5 %) muskelsammandragningar

ångest onormalt tänkande
koma hypertoni

agitation
diplopi (0,1%);

hypestesi

AndningsorganSystem-lunginflammation

pleurit lungemboli
pleural effusion
rhonchi (0,1%);

bronkit (0,3 %) bronkospasm

Systemmyalgi (0,2%);

UrogenitalSystem-urin
cystalgi (0.

bibehållande

urininkontinens(0.
dysuri onormal njurfunktion 

prostatit
frekvent

svettning ökade (1
ödem sår

asteni (0,7%) snittsmärta 
abscess cellulit

blekhet diabetes mellitus
inflammation(0. läkemedelstoxicitet (0,1%).

klåda (0,5 %)
perifer kyla

hyperkalemi
onormal syn

smärta på injektionsstället (Ol%), 
muntorrhet förstorad buk(0. utbrott
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ÖVERDOSERING:

Det har inte funnits någon erfarenhet av överdosering i humana kliniska prövningar.

DOSERING OCH ADMINISTRERING:

Säkerheten och effekten av Abciximab har endast undersökts vid samtidig administrering av heparin och acetylsalicylsyra 
enligt beskrivning i KLINISKA STUDIER.

Hos patienter med misslyckade perkutana koronarinterventioner ska den kontinuerliga infusionen av Abciximab 
avbrytas eftersom det inte finns några bevis för Abciximabs effekt i den miljön.

I händelse av allvarlig blödning som inte kan kontrolleras med kompression, bör Abciximab och heparin 
omedelbart avbrytas.

Den rekommenderade dosen av Abciximab till vuxna är 0,25
före starten av perkutan kranskärlsintervention, följt av en kontinuerlig intravenös infusion av 0,125

(till högst 10 i 12 timmar.

intravenös bolus administrerad IO-60 minuter

Patienter med instabil angina som inte svarar på konventionell medicinsk behandling och som är planerade att genomgå 
perkutan kranskärlsintervention inom 24 timmar kan behandlas med en Abciximab 0,25 intravenös
bolus följt av en 18 till 24-timmars intravenös infusion av 10 avslutas en timme efter
perkutan kranskärlsintervention.

Instruktioner för administration

1. Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar före administrering. Preparat av 
Abciximab som innehåller synligt ogenomskinliga partiklar ska INTE användas.

2. Överkänslighetsreaktioner bör förutses närhelst proteinlösningar som Abciximab administreras. 
Adrenalin, dopamin, teofyllin, antihistaminer och kortikosteroider bör finnas tillgängliga för omedelbar 
användning. Om symtom på en allergisk reaktion eller anafylaxi uppträder ska infusionen avbrytas och 
lämplig behandling ges.

3. Som med alla parenterala läkemedel bör aseptiska procedurer användas under administrering av 
Abciximab.

4.Dra upp den nödvändiga mängden Abciximab för bolusinjektion i en spruta. Filtrera bolusinjektionen med 
ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande 0,2 eller 0,22 filter (Millipore eller likvärdig).

5. Dra upp den nödvändiga mängden Abciximab för den kontinuerliga infusionen i en spruta. Injicera i en lämplig behållare 
med steril 0,9 % koksaltlösning eller 5 % dextros och infundera med den beräknade hastigheten via en kontinuerlig 
infusionspump. Den kontinuerliga infusionen ska filtreras antingen efter blandning med en steril, icke-pyrogen,

proteinbindande 0,2 eller 0,22 sprutfilter (Millipore
med en in-line, steril, icke-pyrogen, låg proteinbindande 0,2 eller 0,22 
Kassera den oanvända delen i slutet av infusionen.

eller motsvarande) eller vid administrering
filter (Abbott eller likvärdig).

6. Inga inkompatibiliteter har visats med intravenösa infusionsvätskor eller vanliga kardiovaskulära 
läkemedel. Ändå ska Abciximab administreras i en separat intravenös linje när så är möjligt och inte blandas 
med andra läkemedel.
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7. Inga inkompatibiliteter har observerats med glasflaskor av polyvinylkloridpåsar och administreringsset.

HUR LEVERERAS:

Abciximab 2 levereras i 5 injektionsflaskor innehållande 10 mg 0002-7 140-O 1).

Injektionsflaskor ska förvaras vid 2 till 8°C (36 till dags 
dato. Kassera eventuell oanvänd del kvar i flaskan.

Frys inte. DOskaka inte. Använd inte efter utgångsdatum
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