
أبسيكسيماب

الوريدطريق عن لإلعطاء وصف:

أبسيكسيماب ،

)(GPالسكري بالبروتين يرتبط
الوهميالبشري الفأر من فاب جزء هو

الدموية.الصفائح تراكم ويمنع البشرية الصفيحات مستقبل

أبسيكسيمابمضادجسم

الخيمري

الفيروس نشاط إلبطال محددة إجراءات تتضمن التي الخطوات من سلسلة طريق عن الخاليا استنبات من  Fabجزء تنقية يتم

وعمود.غراء كروماتوجرافيا باستخدام والهضم وإزالته ،

دالتون47615 الثدييات. خاليا زراعة في المستمر التروية طريق عن المضاد الجسم إنتاج يتم

واحدةمرة تستخدم قنينة كل . )(IVالوريد في لالستخدام للحمى مولد غير معقم ، اللون ، عديم واضح ، محلول هو

صوديوم 0.15M الصوديوم ، فوسفات  0.01M من  )7.2مخزنّ محلول في  Abciximabمن 2على يحتوي

حافظة.مواد إضافة يتم ال للحقن. ماء في 80 سوربات بولي 1٪ 0.00 و كلوريد

السريرية:الصيدلة

عام

السليمةالدموية بالصفائح يرتبط أبسيكسيماب

تراكم  Abciximabيمنع الدموية. الصفائح تراكم في المشاركة الرئيسية الدموية الصفائح سطح ومستقبالت المستقبالت

بـاألخرى الالصقة والجزيئات ويلبراند فون وعامل الفيبرينوجين ارتباط منع طريق عن الدموية الصفائح

صارمعائق على تنطوي العمل آلية أن يعُتقد المنشطة. الدموية الصفائح على المستقبالت مواقع

أرجينين ( RGDارتباط موقع مع المباشر التفاعل من بدال ًالمستقبل إلى الكبيرة الجزيئات وصول لمنع التوافقية التأثيرات أو   /و

)األسبارتيكحمض - جليسين -

لاللتصاقإنتجرين عائلة في عضو وهو مستقبل ،

السريريةقبل الخبرة

في ابسيكسيماب. عند الدموية الصفائح تراكم تثبيط من األقصى الحد لوحظ

من ٪ 80 األقل على 0.25 من التصحيحية  Abciximabجرعات البشرية ، غير الرئيسيات

جرعة بعد مؤقتاً تماماً. المثبط الدموية الصفائح وتجمع الدموية الصفائح مستقبالت

عندالمستقبالت انسداد استمرار يمكن ولكن البلعة ،

المضادة الفعالية القرود. في الدموية الصفائح نقل طريق عن كبير بشكل  Abciximabلـ المثبطة التأثيرات عكس تم التسريب.

ابسيكسيمابوكانو Fabالفئران [المضادة لألجسام األولي النموذج من للتخثر

الفئراننسخة من جرعات والفخذ. والسباتي التاجي الشريان لتجلط والبابون والقرود الكالب نماذج في تقييمها تم

IIIa/  GPIIbمستقبالت حصار  ٪)80إلنتاج عالية بدرجة  Abciximabأو
الهيبارين.أو   /وباألسبرين مقارنة الدم تجلط معدالت انخفاض إلى وأدى الحاد الدم تجلط منع

المستقبالتحظر تممن80٪

وظيفة لتثبيط حصاراً عام بشكل حقق

الدمويةالصفائح

المستمرالوريد طريق عن

الدوائية

دقائق 10 من أقل أولي عمر نصف مع بسرعة الحرة البالزما في أبسيكسيماب تركيزات تنخفض الوريد ، في البلعة إعطاء بعد

الدموية. الصفائح في  IIIa/  GPIIbبمستقبالت بااللتصاق ذلك يتعلق وربما دقيقة ، 30 حوالي يبلغ الثانية للمرحلة نصف وعمر

يوماً 15 لمدة الدموية الدورة في  Abciximabبقاء من الرغم على ساعة 48 مدار على عام بشكل الدموية الصفائح وظيفة تتعافى

0.25من الوريد طريق عن الدموية. بالصفائح مرتبطة حالة في أكثر أو

أأو (10بمقدار المستمر بالتسريب متبوعة أبسيكسيماب من بولية جرعة

مجانياًثابتاً تقريباً ينتج10أقصى بحد0.125الوزن معدل ضخ

ساعات ست لمدة بسرعة الحرة البالزما تركيزات تنخفض التسريب ، فترة انتهاء عند التسريب. أنحاء جميع في البالزما تركيزات

أبطأ.بمعدل تنخفض ثم تقريباً

1ReoPro_label

TITLE - ABCIXIMAB / REOPRO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-abciximab-reopro-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1997/abcicen110597-lab.pdf


الدوائيةالديناميكا

0.15من أبسيكسيماب من مفردة بلعة جرعات الوريد طريق عن اإلنسان إعطاء

الجسم في الدموية الصفائح تراكم بواسطة قياسه تم كما الدموية الصفائح لوظيفة الجرعة على يعتمد سريعاً تثبيطاً أنتجت

0.30و 0.25 (جرعتين أعلى عند النزف. زمن إطالة طريق عن أو  )(ADPاألدينوزين فوسفات لثنائي استجابة ًالحي

الدمويةوالصفائح المستقبالت حظر تمالمستحضرمن 80٪ من أكثر الحقن ، من ساعتين بعد

بقيمة مقارنة ًالجرعتين كلتا عند دقيقة 30 من أكثر إلى النزيف وقت متوسط   زاد تقريباً.  20ADP لـ استجابة التجميع إلغاء تم

دقائق.خمس حوالي تبلغ التي األساس خط

0.30إلى

0.2510 مقدارها واحدة بلعة بجرعة البشر عند الوريد في الحقن

عاليةبجودة إنتاجها يتم ساعة 96 إلى 12 من لفترات

5ل استجابة الدموية الصفائح تراكم الحي الجسم خارج (الدموية الصفائح وظيفة تثبيط

جرعة عند مماثلة نتائج على الحصول تم المرضى. معظم في التسريب لمدة  )دقيقة30 من أكثر النزف ووقت األساس خط

كنت10أقصى بحد0.125(الوزن معدلة تسريب

5تليها بلعة0.25تلقوا الذين المرضى في النتائج كجم. 80 إلى وزنهم يصل الذين المرضى في يستخدم

ولكنالدموية ، الصفائح تراكم وتثبيط األولية للمستقبالت مشابهاً انسداداً ساعة 24 لمدة التسريب أظهر

التسريب.فترة طوال االستجابة على الحفاظ يتم لم

لـالمستمر بالتسريب متبوعاً

أقل  20ADP أو  ٪)80مستقبالت

من20٪ من

منمنخفضة مستويات

دقيقة 12 إلى النزيف وقت عاد الطبيعي. وضعها إلى تدريجيا ًالدموية الصفائح وظيفة تعود  ، Abciximabحقن عن التوقف بعد

24وضمنمريضا20ً من 15 في التسريب انتهاء بعد ساعة 12 غضون في

من٪ 50 إلى  5ADP لـ استجابة الدموية الصفائح تراكم عاد.٪)90(مريضا 20 من 18 في ساعة

. ٪)72(مريضاً 32 من 23 في ساعة 48 وخالل  ٪)34(مريضاً 32 من 11 في التسريب نهاية بعد ساعة 24 غضون في األساس خط

32 من 20 في ساعة 24 خالل األساس خط من 50٪ إلى الدموية الصفائح تراكم عاد فيفوالمثالسبيل على  ، 20ADP على رداً

.٪)88(مريضاً 32 من 28 في ساعة 48 وخالل  ٪)62(مريضاً

التسريب.توقف بعد أيام 10 من ألكثر للمستقبالت حصار يوجد

السريرية:الدراسات

يخضعون الذين المرضى في  Abciximabتأثير قيمت وكلها 3 ، المرحلة من سريرية تجارب ثالث في  Abciximabدراسة تمت

في  ، )(EPICالمعالجة التاجية لألوعية المفاجئ لإلغالق كبير لخطر المعرضين المرضى في الجلد: طريق عن التاجي للتدخل

التقليدي الطبي للعالج يستجيبون ال الذين المستقرة غير الصدرية الذبحة مرضى وفي  ، )( EPILOGالمرضى من أوسع مجموعة

CAPTURE)( . جميع تضمنت الدعامة. وضع أو العصيد استئصال أو بالبالون الوعاء رأب الجلد طريق عن التدخل تضمن

اإلجراء من ساعتين قبل شفويا ً )مجم325 (األسبرين إعطاء وتم الهيبارين ، من متزامنة مختلفة جرعات أنظمة استخدام التجارب

االستعمال.موانع يكن لم ما يوميا ً، واحدة مرة ثم المخطط

الذين المرضى في  Abciximabلـ الوهمي للتحكم خاضعة التعمية ، مزدوجة المراكز ، متعددة تجربة عن عبارة  EPICكان

تتراوح مريضاً 2099 تخصيص تم  ، EPICتجربة في . )3(الشرايين استئصال أو اللمعة عبر التاجية األوعية رأب لعملية يخضعون

من لواحد عشوائي بشكل المعالجة التاجية لألوعية المفاجئ لإلغالق كبير لخطر معرضين كانوا والذين عاماً 83 و 26 بين أعمارهم

12لمدة10( Abciximabالوريدي بالتسريب متبوعاً )0.25( Abciximabبلعة )1عالجات: ثالثة

بلعة(الوهمي بالتسريب متبوعا0.25ً(أبسيكسيماب بلعة  )2 ؛ )التسريبمجموعة إلى باإلضافة بلعة (ساعات

لخطر المعرضين المرضى تعريف تم . )الوهميالدواء مجموعة (الوهمي بالتسريب متبوعة الوهمي الدواء بلعة  )3أو ؛  ، )المجموعة

غير القلب عضلة احتشاء أو المستقرة غير الصدرية الذبحة مرضى أنهم على الجلد طريق عن التاجي التدخل بعد أو أثناء كبير

األعراضظهور من ساعة 12 خالل  wave-Qالقلب عضلة في حاد احتشاء من يعانون الذين أولئكQالموجي

بدأ السريرية ، الخصائص أو   /والتاجي الشريان مورفولوجيا بسبب كبير لخطر معرضين كانوا الذين وأولئكبداية

ظهورقبل دقيقة  60IO-الثالثة األذرع من كل في الدراسة بعامل العالج

 )وحدة12000 إلى 10000 (الوريد في الهيبارين بلعة البداية في المرضى تلقى الجلد. طريق عن التاجي في القسطرة باستخدام الشريان التدخل
الجلدطريق عن التاجي الشريان خالل وحدة 20000 أقصى بحد ذلك بعد وحدة 3000 حتىو

المنشطالجزئي الثرومبوبالستين لوقت العالجي االرتفاع على للحفاظ ساعة 12 لمدة الهيبارين ضخ استمر قضائي. تدخل

.)طبيعيةمرات
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واحتشاء الوفاة ، الجلد: طريق عن التاجي التدخل من أيام 30داخلالتالية األحداث من أي حدوث هي األولية النهاية نقطة كانت

اللمعة عبر التاجي الوعاء رأب المثال ، سبيل على [المتكرر التروية لنقص العاجل التدخل إلى الحاجة أو  ، )(MIالقلب عضلة

أوالتاجي ، للشريان دعامة أو  ، )(CABGالعاجل التاجي الشريان مسار تحويل جراحة أو العاجل ، الجلد بطريق

لـ )Meier)-Kaplanيوماً 30 لمدة األساسية النهاية نقطة أحداث معدالت . ]بالونمضخة

المنخفض الحدوث معدل كان الجدول. في موضحة المعشاة المرضى لجميع العالج إلى النية تحليل طريق عن عالج مجموعة كل

العالج بمجموعة مقارنة ًالتسريب ، إلى باإلضافة بالتسريب العالج مجموعة في األولية النهاية نقطة لمعدالت 4.5٪ بنسبة

لوحظ البلعة. عالج مجموعة في اإلصابة معدل في انخفاض هناك يكن لم 1.3٪ النسبة أن حين في إحصائية ، داللة ذا الوهمي ،

عالية الثالثة الفرعية المجموعات لجميع التسريب إلى باإلضافة البلعة عالج ذراع في األولية النهاية نقطة حدوث معدل انخفاض

ظهور من ساعة 12 غضون في يظهرون الذين والمرضى المستقرة ، غير الصدرية الذبحة من يعانون الذين المرضى الخطورة:

كان . )3(الشكلية أو   /والسريرية الخصائص -مخاطر آخر. ارتفاع من يعانون الذين والمرضى الحاد ، القلب عضلة احتشاء أعراض

الثالثة.الفرعية المجموعة في وأصغر فرعيتين مجموعتين أول في أكبر العالج تأثير

1الجدول

الملحميةالمحاكمة من يوماً 30 في األساسي النهائي الحدث معدل

أبسيكشناب

مضغة

بولسابسيكسيماب

التسريب + الوهمي

المرضىعدد

'العاجل التدخل أو  ، MIالموت ،
الوهميالدواء مقابل  pالقيمة

89)12.8(79)11.5(
0.428

59)8.3(
0.008

االبتدائيةمكونات

الموت

الناجين المرضى في الحاد القلب عضلة احتشاء

عضلة احتشاء دون الناجين للمرضى عاجلة تدخالت

الحادالقلب

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(

فقط.واحدة مرة احتسابهم يتم يوماً 30 أول في واحد حدث من أكثر من عانوا الذين

.)للموتالحاد  MIالعاجل التدخل (خطورة األكثر العنصر تحت فقط واحدة مرة احتسابها يتم

48 أول في الغالب في التسريب إلى باإلضافة بالتسريب العالج مجموعة في األولية النهاية نقطة حدث معدالت تخفيض تم

الفي . )4(أشهر وستة30عند العمياء التقييمات خالل من الفائدة هذه واستمرت ساعة

الوهميالدواء بذراع مقارنة ً ٪)12.3(التسريب إلى باإلضافة البلعة ذراع في أقل الحدث معدل ظل شهرية ، متابعة زيارة

.)الوهميالدواء مقابل

في  Abciximabقيمت والتي الوهمي للتحكم خاضعة المراكز ، متعددة التعمية ، مزدوجة عشوائية ، تجربة عن عبارة  EPILOGكانت

والذبحة القلب عضلة احتشاء من يعانون الذين المرضى باستثناء (الجلد طريق عن التاجي للتدخل يخضعون الذين المرضى من كبيرة مجموعة

ملفاستخدام بأن القائلة الفرضية  EPILOGاختبرتEPICالعالية بالمخاطر تفي التي المستقرة غير الصدرية

الوصول موقع إدارة وتحسين مبكر ، وقت في الفخذ شرياني غمد وإزالة الوزن ، ومعدل منخفضة بجرعة الهيبارين لنظام يمكن

في شوهدت التي الفعالية على الحفاظ مع النزف معدل من كبير بشكل تخفض أن  Abciximabالتسريب لجرعة الوزن وتعديل

المعدل الهيبارين القياسية ، الجرعة إلى باإلضافة  Abciximabللعالج: ثالثية تجربة عن عبارة  EPILOGكانت . EPICتجربة

الوهميالدواء وللوزنومعدلة منخفضة جرعة إلى باإلضافة أبسيكسيماب بالوزن ؛

EPICتجربة في المستخدمة نفسها هي  Bolus Abciximabجرعة كانت للوزن. المعدل الهيبارين القياسية ، الجرعة

أولية جرعة أقصى (ثانية 300 يبلغ  )(ACTنشط تخثر وقت لتحقيق للوزن المعدل الهيبارين من كغ   /يو100 جرعة إعطاء

.)وحدة10000
.)وحدة7000 أولية جرعة أقصى (ثانية 200 يبلغ  )(ACTنشط تخثر وقت لتحقيق الوزن معدل هيبارين 70 بلعة إعطاء
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)0.25

المبكرللغمد قوية توصية إلى باإلضافة والوصول المريض موقع إلدارة محددة إجراءات

)0.125.0000(80حتى المرضى عند وزنها تعديل تم المستمر التسريب جرعة لكن

EPILOGتجربة حققت الوقائية. اإلجراءات في موضح هو كما المحاكمة في اإلزالة دمج أيضاً تم
ذلك عن كبير بشكل مختلفاً النزيف يكن لم  Abciximabعالج في الفعالية: على الحفاظ مع النزف معدل خفض من الهدف

.)النزيفالعكسية: التفاعالت انظر (الوهمي الدواء ذراع في
رائد

طريق عن التاجي التدخل من يوماً 30 غضون في  MIحدوث أو المركبة الوفاة هي  EPILOGلتجربة األولية النهاية نقطة كانت

نقطة أحداث تقليل تم  ، EPICتجربة في رأينا كما مهمة. ثانوية نهاية نقطة كان العاجل التدخل أو  ، MIالموت ، مركب الجلد.

30 في المعماة التقييمات خالل من الميزة هذه واستمرت ساعة 48 أول في الغالب في  Abciximabالعالج مجموعة في النهاية

من عالج مجموعة لكل 2 الجدول في يوماً 30 في  )Meier)-Kaplanالنهاية نقطة حدث معدالت عرض يتم أشهر. وستة يوماً

ستة استمرت التي المتابعة زيارة في مريضا.ً 2792 وعددهم عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى لجميع العالج نية تحليل خالل

و 22.3( Abciximab٪العالج أذرع في منخفضاً  )العاجلغير أو العاجل (المتكرر التدخل أو  ، MIالوفاة ، حدث معدل ظل أشهر ،

و ٪)25.8(الوهمي الدواء بذراع مقارنة  )المنخفضةوالجرعة القياسية الهيبارين ألذرع التوالي ، على

و٪  Abciximab )8.3العالج أذرع في بكثير أقل العاجل التدخل أو  ، MIللوفاة ، الحدث معدل كان

ال. ٪)14.7(الوهمي الدواء بذراع مقارنة  )المنخفضةوالجرعة القياسية الهيبارين ألذرع التوالي ، على

الوعاء رأب (المستخدم التاجي التدخل نوع عن النظر بغض متشابهة النهاية نقطة حدث معدالت في المتناسبة التخفيضات كانت

األمريكية للكلية المورفولوجية   /السريريةالمعايير باستخدام المخاطر تقييم كان . )الدعامةوضع أو العصيد استئصال أو بالبالون

منخفضة فرعية مجموعة تحديد يمكن ال وبالتالي ، المراقبين. بين كبير تباين ذات األمريكية القلب جمعية   /القلبألمراض

الفعالية.لتقييم متكرر بشكل المخاطر

2الجدول

EPILOGمحاكمةيوما30ً في النهاية نقطة حدث أسعار

+الوهمي
القياسيةالجرعة

الهيبارين

+أبسيكسيماب
اساسي

الهيبارينجرعة

+أبسيكسيماب
قليلةجرعة

الهيبارين

المرضىعدد

"مي ام الموت
الوهميالدواء مقابل  pالقيمة

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

35)3.8(
1co.00

'العاجل التدخل أو  ، MIالموت ،
الوهميالدواء مقابل  pالقيمة

المركبمكونات

الموت

تدخالت الناجين المرضى في الحاد القلب عضلة احتشاء

الحادالقلب عضلة احتشاء دون الناجين للمرضى عاجلة

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(

فقط.واحدة مرة احتسابهم يتم يوماً 30 أول في واحد حدث من أكثر من عانوا الذين

.)للموتالحاد  MIالعاجل التدخل (خطورة األكثر العنصر تحت فقط واحدة مرة احتسابها يتم

0.125تليها 0.25 جرعة جرعة

10 أقصى بحد (للتسريب األدنى الحد

10Abciximab الفور على الجلد طريق عن التاجي التدخل قبل دقيقة 60 إلى
ساعة2 1 لمدة
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 Abciximabالستخدام الوهمي للتحكم وخاضعة المراكز ومتعددة التعمية مزدوجة عشوائية تجربة عن عبارة  CAPTUREكانت

طريق عن التاجي للتدخل التخطيط تم الذين التقليدي الطبي للعالج يستجيبون ال الذين المستقرة غير الصدرية الذبحة مرضى في

الوهمي الدواء إعطاء  CAPTUREتجربة تضمنت  ، EPILOGو  EPICتجارب عكس على . )6(الفور على إجراؤه يتم لم ولكن الجلد ،

قبلساعة 24 إلى 18 من بدءاً  Abciximabأو

التدخل.من االنتهاء بعد واحدة ساعة حتى ويستمر التاجي التدخل

نوبة لديهم كان إذا التقليدي الطبي للعالج تستجيب ال التي المستقرة غير الصدرية الذبحة من يعانون أنهم على المرضى تقييم تم

باستخدام العالج من األقل على وساعتين الفراش في الراحة من الرغم على القلب عضلة تروية نقص من األقل على واحدة

آفة لديهم أن تحديد تم إذا  ، CAPTUREتجربة في المرضى هؤالء تسجيل تم الوريدية. أو الفموية والنترات الوريد في الهيبارين

من الوريدي والتسريب بولية جرعة المرضى تلقى للفحص. الدموية األوعية تصوير أثناء الجلد طريق عن التاجي للتدخل قابلة تاجية

أو  Abciximabحقن إيقاف تم التدخل. إجراء تم التسريب ، فترة نهاية في ساعة. 24 إلى 18 لمدة  Abciximabأو الوهمي الدواء

التدخل.من واحدة ساعة بعد الوهمي الدواء

0.25أبسيكسيماب جرعة كانت

أقل جرعة تأثير في تحقق لم ولكنها التدخل ، أداء أثناء فقط القياسية الهيبارين لجرعة الوزن تعديل  CAPTUREتجربة تضمنت

حدوث هي  CAPTUREلتجربة األولية النهاية نقطة كانت تقريباً. ساعة 40 لمدة مكانها في الشرايين أغلفة وترُكت الهيبارين ، من

عرض يتم العاجل. التدخل أو  MIأو الوفاة الجلد: طريق عن التاجي التدخل من يوماً 30 غضون في التالية األحداث من أي

المرضى لجميع العالج نية تحليل خالل من عالج مجموعة لكل  )Meier)-Kaplanيوماً 30 لمدة األولية النهاية نقطة حدث معدالت

3.الجدول في 126.5 وعددهم عشوائيا ًاختيارهم تم الذين

ال10بمعدل المستمر بالتسريب متبوعة بلعة

3الجدول

االلتقاطتجربة من يوماً 30 في األولية النهائية النقطة حدث معدل

أبسيكسيمابالوهمي

المرضىعدد

'العاجل التدخل أو  ، MIالموت ،
الوهميالدواء مقابل  pالقيمة

االبتدائيةمكونات

الموت

MIالحياة قيد على الباقين المرضى في

دون الحياة قيد على الباقين للمرضى العاجل التدخل

الحادالقلب عضلة احتشاء

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(

العاجلةفقط. واحدة مرة احتسابهم يتم يوماً 30 أول في واحد حدث من أكثر من عانوا الذين

إلى باإلضافة له ، المخطط التدخل بعد الجلد طريق عن له مخطط غير تاجي تدخل أي التدخالت تضمنت

التاجي.الشريان مجرى استخدام أو لها مخطط غير تطعيم عملية وأي الفورية للمبالغة دعامة وضع أي

بالون.مضخة

.)قضائيتدخلخطورةاألكثر العنصر تحت فقط واحدة مرة احتسابها يتم

النهاية لنقطة العاجل التدخل ومكونات القلب عضلة احتشاء على األكبر التأثير مع  ، EPICنتائج مع يوماً 30 نتائج تتوافق

طريق عن التاجي للتدخل السابقة للفترة منفصل بشكل المركبة النهاية نقطة مكونات تحليل تم ثانوية ، نهاية كنقاط المركبة.

في أقل كانت  MIمن المعدالت التدخل: بعد ما فترة في  MIفي فرق أكبر حدث 30. اليوم حتى التدخل بداية من والفترة الجلد

(Abciximabالوهمي الدواء مع مقارنة  Abciximabمجموعة

الجلدطريق عن التاجي التدخل قبل حدث الذي  MIفي انخفاض أيضاً هناك كان . ٪)6.1وهمي

15التسمية



أبسيكسيماب(

تكن لم المتابعة ، من أشهر ستة في الفترتين. من أي في الوفيات معدل على تأثير أي يالحظ لم التدخل. بعد ما فترة في حدثت

الدواء ومجموعات  Abciximabمجموعة بين مختلفة  )عاجلغير أو عاجل (المتكرر التدخل أو  ، MIللوفاة ، المركبة النهاية نقطة

.)0.77صالوهمي3Abciximab (الوهمي

العاجلالتدخل حدوث في بأبسيكسيماب يرتبط انخفاض . ٪)2.0الوهمي

جميع في مماثلة وفيات معدالت لوحظت . CAPTUREو  EPILOGو  EPICالثالث ، التجارب جميع في شائع غير الوفيات معدل كان

التي المجموعات في به يعتد بشكل أقل الحاد القلب عضلة احتشاء معدالت كانت الثالثة ، التجارب جميع في تجربة. كل في األذرع

التجارب.هذه في بأبسيكسيماب المعالجة المجموعات في أقل أيضاً العاجل التدخل معدالت كانت بأبسيكسيماب. عولجت

المستهدفة والمستويات المصاحب الهيبارين جرعات أنظمة تباينت  ، EPICتجربة في نزيف حدوث بسبب الدم: تخثر منع

تدابير مع جنب إلى جنباً هذه المعدلة الجرعات أنظمة ارتبطت . EPILOGو  CAPTUREتجارب في التوالي على التخثر لمضادات

)النزيفالعكسية: التفاعالت انظر (منخفضة نزيف بمعدالت المريض إلدارة أخرى

عن التاجي التدخل قبل  ACTاألساس خط تحديد تم العالج. أذرع جميع في الهيبارين وزن تعديل تم : EPILOGتجربة

التالي:النحو على الهيبارين إعطاء تم التجربة ، من منخفضة بجرعة الهيبارين ذراع في الجلد. طريق

التالي:للنظام وفقاً  ، ACTاألساس خط نتائج إلى األولية الهيبارين بلعة استندت

150ACT  :الهيبارين مادة من كجم   /وحدة70 بإدارة قم ثانية

150ACT
فعل

تستخدم ال ثانية: 50 ثانية: 199

الهيبارين

الهيبارين

اإلجراء.أثناء ثانية 200 لمدة  ACTعلى والحفاظ لتحقيق كجم   /Uالهيبارين من إضافية بلعة 20 إعطاء تم

تمت إذا ساعات. ست غضون في الشرايين غمد وإزالة اإلجراء بعد مباشرة الهيبارين بإيقاف التجربة في بشدة أوصى

هدف عند  APTTعلى للحفاظ الهيبارين تعديل تم فقد المتأخر ، الغمد إزالة أو المطول الهيبارين عالج إلى سريرياً اإلشارة

ثانية.85 إلى 60

االلتقاط:تجربة

الهيبارين وزن تعديل يتم لم ثانية. 85 إلى 60 من  APTTهدف لتحقيق الوريد في الهيبارين بحقن الدم تخثر منع بدأ

300 لمدة  ACTلتحقيق تعديله وتم  Abciximabضخ أثناء الهيبارين ضخ على الحفاظ تم التجربة. هذه في موحد بشكل

المبين النحو على الهيبارين إدارة كانت التدخل ، بعد الجلد. طريق عن التاجي التدخل أثناء ثانية 70 لمدة  APTTأو ثانية

.EPILOGلتجربة أعاله

أبسيكسيماب.إدارة قبل الدم تخثر منع بدأ

واالستخدام:االستطبابات

القلبتروية نقص مضاعفات من للوقاية الجلد طريق عن التاجي للتدخل مساعد كعامل  Abciximabإلى يشار

الجلدطريق عن التاجي للتدخل يخضعون الذين المرضى في

التخطيط يتم عندما التقليدي الطبي للعالج يستجيبون ال المستقرة غير الصدرية الذبحة من يعانون الذين المرضى في .

ساعة24 غضون في الجلد طريق عن التاجي للتدخل

الجلد.طريق عن التاجي للتدخل يخضعون ال الذين المرضى في  Abciximabاستخدام دراسة يتم لم

السريرية الدراسات في موضح هو كما المكان ، هذا في فقط دراسته تمت وقد والهيبارين األسبرين مع لالستخدام .مخصص

Abciximab
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االستعمال:موانع

التالية:السريرية الحاالت في بطالن هو  Abciximabفإن نزيف ، حدوث خطر من يزيد قد  Abciximabألن

نشطداخلي نزيف

السريرية.األهمية ذي  )أسابيعستة غضون في (الحديث  )(GUالتناسلي البولي النزيف أو  )(GIالهضمي الجهاز نزيف

متبقيكبير عصبي عجز وجود مع  CVAأو عامين ، غضون في  )(CVAدماغي وعائي بحادث اإلصابة تاريخ

للنزفاألهبة

تحكممرة 1.2البروثرومبينزمن يكن لم ما أيام سبعة غضون في الفموية التخثر مضادات إعطاء

100،000الصفيحاتقلة

)أسابيعستة غضون في (حديثة صدمة أو جراحة

الدمويةاألوعية تمدد أو وريدي شرياني تشوه أو الجمجمة داخل ورم

المنضبطغير الشديد الدم ضغط ارتفاع

الدمويةاألوعية اللتهاب الموثق أو المفترض التاريخ

التدخلأثناء استخدامه نية أو الجلد ، طريق عن التاجي التدخل قبل الوريد في ديكستران استخدام

الفئران لبروتينات أو المنتج هذا مكونات من ألي المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في أيضا بطالن .هو

Abciximab

تحذيرات:

التخثر مضادات أو الهيبارين ، من المثال ، سبيل على التخثر ، مضادات وجود في خاصة النزيف ، خطر زيادة على القدرة .لديه

Abciximab )النزيفالعكسية: التفاعالت انظر (التخثر مضادات أو األخرى ،

مقابل موازنتهم ويجب التخثر حال أدوية يتلقون الذين المرضى في بأبسيكسيماب العالج بسبب حاد نزيف حدوث خطر يزداد قد

المتوقعة.الفوائد

المصاحب.الهيبارين وأي  Abciximabحقن إيقاف يجب بالضغط ، عليه السيطرة يمكن ال خطير نزيف حدوث حالة في

احتياطات:

النزيفاحتياطات

للوزن ، ومعدلة منخفضة بجرعات الهيبارين أنظمة استخدام طريق عن النزيف تقليل يمكن أنه  EPILOGتجربة نتائج تظهر

الموقع إلى والوصول بعناية المريض وإدارة المبكر ، الفخذي الشريان غمد وإزالة الدم ، تخثر لمنع صرامة أكثر بإرشادات وااللتزام

التسريب.جرعة  Abciximabفي الوزن وتعديل
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ومواقع القسطرة ، إدخال مواقع ذلك في بما (المحتملة النزيف مواقع لجميع فائقة عناية أبسيكسيماب باستخدام العالج يتطلب

التناسلي ،البولي والجهاز الهضمي ، والجهاز اإلبرة ، ثقب ومواقع المواقع ،والوريدي ،الشرياني البزل

.)الصفاقخلف والمواقع

الرغامي والتنبيب البولية القسطرة واستخدام العضلي والحقن والوريدية الشريانية الثقوب من حد أدنى إلى التقليل يجب

غير المواقع تجنب يجب الوريد ، طريق عن الوصول على الحصول عند األوتوماتيكية. الدم ضغط وأصفاد المعوية األنفية واألنابيب

االعتبار في الهيبارين أو الملحي المحلول أقفال أخذ يجب . )الوداجيأو الترقوة تحت األوردة المثال ، سبيل على (للضغط القابلة

الضمادات.إزالة عند اللطيفة العناية توفير يجب ومراقبتها. الدموية األوعية ثقب مواقع توثيق يجب الدم. لسحب

الفخذي:الشريان إلى الوصول موقع

يتم حيث الدموية األوعية إلى الوصول محاولة عند الحذر توخي يجب النزيف. لمنع مهمة الشرياني الوصول موقع رعاية تعتبر

يجب الغالف. إلى الوصول على للحصول  )وعبرخالل من ( Seldingerتقنية وتجنب فقط ، الفخذي للشريان األمامي الجدار ثقب

راحة في المريض على الحفاظ يجب مكانه ، في الدموية األوعية غمد وجود أثناء األمر. لزم إذا إال الفخذي الوريد غمد وضع تجنب

أجلمن المرضى عالج يمكن مستقيم. وضع في المصاب والطرف السرير رأس تقييد مع الفراش في كاملة

مثلألم

الضروري.من

الشرايينغمد وإزالة اإلجراء من االنتهاء فور الهيبارين تناول عن التوقف

جميع في . )المعمليةاالختبارات التحذيرات: انظر ( 175ACT أو  50APTT كان إذا ساعات ست غضون في بشدة يوصى

الشرياني.الغمد إزالة من األقل على ساعتين قبل الهيبارين إيقاف يجب الظروف ،

الميكانيكي الجهاز أو اليدوي الضغط باستخدام األقل على دقيقة 30 لمدة الفخذي الشريان على الضغط يجب الغمد ، إزالة بعد

الغمد إزالة بعد ساعات ثماني إلى ست لمدة الفراش في المريض يبقى أن يجب اإلرقاء. بعد الضغط ضمادة وضع يجب لإلرقاء.

الضمادة إزالة يجب الحقاً. يأتي أيهما الهيبارين ، تناول عن التوقف بعد ساعات أربع أو أبسيكسيماب ، تناول عن التوقف أو

وجود أثناء متكرر بشكل المصابة  )الساقين(للساق البعيدة والنبضات الغمد إدخال موقع فحص يجب التمشي. قبل الضاغطة

للتضخم.ومراقبته دموي ورم أي قياس يجب الفخذي. الشريان غمد إزالة بعد ساعات ست ولمدة مكانه في الفخذي الشريان غمد

الفي Abciximabتأثير مع مضافة تكون وقد النزيف خطر بزيادة التالية الحاالت ارتبطت

ظهورهمن ساعة 12 خالل الجلد طريق عن التاجي التدخل اإلعداد:

التاجي والتدخل  )دقيقة70 من ألكثر يستمر (الجلد طريق عن طويلة لفترات التاجي والتدخل الحاد ، القلب عضلة احتشاء أعراض

الجلد.طريق عن الفاشل

األخرىالصفيحات ومضادات التخثر ومضادات التخثر مضادات استخدام

تفاصيل على للحصول واألسبرين. الهيبارين مع بالتزامن  Abciximabاستخدام تم  ، CAPTUREو  EPILOGو  EPICتجارب في

ألن نظراً الدم. تخثر منع السريرية: الدراسات انظر السريرية ، التجارب هذه في المستخدمة الدم تخثر منع خوارزميات حول

Abciximab  في بما اإلرقاء ، على تؤثر التي األخرى األدوية مع استخدامه عند الحذر توخي يجب الدموية ، الصفائح تراكم يثبط

والتيكلوبيدين.وديبيريدامول لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير واألدوية الفموية التخثر ومضادات التخثر مضادات ذلك

إعطاء يتم ما عادة الجزيئي. الوزن منخفض ديكستران مع  Abciximabإدارة في محدودة خبرة هناك كانت  ، EPICتجربة في

11 في أيضاً. الفم طريق عن التخثر مضادات إعطاء تم والتي التاجي ، للشريان دعامة لنشر الجزيئي الوزن منخفض ديكستران

لديهم وأربعة كبيرة نزيف حاالت من يعانون منهم خمسة كان أبسيكسيماب ، مع الجزيئي الوزن منخفض ديكستران تلقوا مريضاً

الوزن منخفض ديكستران باستخدام عولجوا الذين الخمسة الوهمي الدواء مرضى من أي لدى يكن لم طفيفة. نزيف حاالت

.)االستعمالموانع انظر (طفيف أو كبير نزيف حدث الجزيئي
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التآزرية التأثيرات بشأن القلق بسبب التخثر. عوامل يتلقون الذين المرضى في أبسيكسيماب استخدام عن محدودة بيانات هناك

بحكمة.الجهازي للتخثر الحالة العالج استخدام يجب النزيف ، على

الصفيحاتقلة

قبل أو ساعة 24 وبعد  Abciximabمن البلعة جرعة من ساعات أربع إلى ساعتين بعد العالج ، قبل الدموية الصفائح عدد مراقبة يجب

الدموية الصفائح انخفاض المثال ، سبيل على (الدموية الصفائح في حاد انخفاض من يعاني المريض كان إذا أسبق. أيهما التفريغ ،

)100000من أقل إلى
الدموية.الصفائح عدد تحديد يجب

المختبرفي بسببالكاذبة الصفيحات قلة الستبعاد التوالي ، على وهيبارين ، سترات  ، )(EDTAأمينيتتراسيتيك إيثيلين حمض

ومعالجتها الحالة ومراقبة الفور على  Abciximabإيقاف يجب الحقيقية ، الصفيحات قلة من التحقق تم إذا التخثر. مضاد تفاعل

يومي تعداد على الحصول تم السريرية ، التجارب في الصفيحات قلة من يعانون الذين للمرضى بالنسبة مناسب. بشكل

60.000إلى للمريض الدموية الصفائح عدد انخفض إذا طبيعته. إلى عاد حتى للصفيحات

50000من أقل إلى للمريض الدموية الصفائح عدد انخفض إذا واألسبرين. الهيبارين إيقاف تم

الداخلفي حدثتالشديدةالصفيحات قلة حاالت معظم الدموية. الصفائح نقل تم

أبسيكسيماب.إدارة من ساعة 24 أول

يجب إضافية  ، )المعالجةقبل ما قيمة من األقل على 25٪ بنسبة ونقصان

علىتحتوي منفصلة أنابيب ثالثة في هذا الدموية الصفائح تعداد سحب

الدمويةالصفائح وظيفة استعادة .

لم إذا . Abciximabتناول عن التوقف يجب طارئة ، جراحة إلى الحاجة أو عليه السيطرة يمكن ال خطير نزيف حدوث حالة في

الدموية.الصفائح نقل عمليات خالل من جزئياً ، األقل على استعادتها ، فيمكن طبيعتها ، إلى الدموية الصفائح وظيفة تعود

المعملاختبارات

 ACTالبروثرومبين ، زمن الدموية ، الصفائح عدد  ، Abciximabحقن قبل

الدم.مرقئ في مسبقاً الموجودة والتشوهات

لتحديدقياس ينبغي

النزيف:مخاطر لتقليل التالية اإلرشادات استخدام يمكن الدراسات ، جميع من للبيانات متكامل تحليل على بناء ً

Abciximabيبدأ عندما
والهيبارين. Abciximabضخ فترة خالل ثانية 85 و 60 بين بها االحتفاظ يتم

يكونفإنالجلد ، طريق عن التاجي التدخل قبل ساعة 24 إلى

ثانية.300 و 200 بين  ACTعلى الحفاظ يجب الجلد ، طريق عن التاجي التدخل أثناء

ثانية.85 و 60 بين  APTTعلى الحفاظ يجب الجلد ، طريق عن التاجي التدخل بعد المرضى هؤالء في الدم تخثر منع استمر إذا

ال

APTT
ثانية. 175ACT أو ثانية 50 بعد إال الغمد إزالة ينبغي ال الشرايين. غمد إزالة قبل  ACTأو  ACTفحص يجب

اإلدارةإعادة

تفاعالت تسبب أن يمكن التي  )(HACAللكومير المضادة البشرية المضادة األجسام تكوين إلى  Abciximabاستخدام يؤدي قد

تقلصأو الصفيحات قلة  ، )زالحساسيةفرط أو حساسية

حوالي في إيجابية  HACAاستجابات حدثت  ، CAPTUREو  EPILOGو  EPICتجارب في . Abciximabإدارة إعادة من االستفادة

المتعلقة التحسسية الفعل ردود أو الحساسية في زيادة هناك يكن لم . Abciximabباستخدام عولجوا الذين المرضى من ٪ 5.8

.Abciximabبعالج

الحرائك في تغيير أي إلى األول اإلعطاء بعد  HACAاستجابة يطوروا لم سليماً متطوعاً 29 إلى  Abciximabإدارة إعادة تؤد لم

الصفيحاتمضادات في انخفاض أي إلى أو  Abciximabلـ الدوائية
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إعادة بعد يزداد قد  HACAاستجابة حدوث أن إلى المرضى من الصغيرة المجموعة هذه في النتائج تشير ذلك ، ومع الفاعلية.

السريرية.التجارب في تقييمها يتم لم األولي اإلعطاء بعد إيجابية  HACAاستجابة طوروا الذين للمرضى اإلدارة إعادة التناول.

التحسسيةالفعل ردود

ذلك ، ومع الثالثة. للمرحلة السريرية التجارب من أي في بأبسيكسيماب المعالجين للمرضى المفرطة الحساسية عن اإلبالغ يتم لم

اإلنعاش تدابير في البدء ويجب الفور على  Abciximabإعطاء إيقاف يجب ذلك ، حدث إذا المفرطة. الحساسية تحدث قد

المناسبة.القياسية

األدويةتفاعل

للمرضى  Abciximabإعطاء تم فقد منهجي ، بشكل دراستها يتم لم  Abciximabمع الدوائية التفاعالت أن من الرغم على

الصدرية الذبحة عالج في المستخدمة األدوية من واسعة مجموعة مع بالتزامن عالجها تم التي اإلقفارية القلب بأمراض المصابين

األدرينالية بيتا مستقبالت وحاصرات والوارفارين الهيبارين األدوية هذه تضمنت الدم. ضغط وارتفاع القلب عضلة واحتشاء

الهيبارين يرتبط قد واألسبرين. والفموية الوريدية والنترات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم ومثبطات الكالسيوم قنوات ومناهضات

يعانونالذين المرضى النزيف. بزيادة للصفيحات المضادة والعوامل التخثر ومضادات األخرى التخثر ومضادات

عالجيةأو تشخيصية بأخرى معالجتها عند الحساسية فرط تفاعالت أو

مضادة أجسام للعيار يكون قد

للحساسية.

الخصوبةوضعف والطفرات التسرطن

الحيوانات على األجل طويلة دراسات إجراء يتم لم مطفر. تأثير أي الجينية الطفرات دراسات تظهر لم الحيالجسم في والمختبر

الحيوانات.إناث أو ذكور في الخصوبة على التأثيرات أو بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم

جفئة الحمل:

يسبب أن يمكن  Abciximabكان إذا ما أيضاً المعروف غير من . Abciximabباستخدام الحيوان استنساخ دراسات إجراء يتم لم

فقط الحامل للمرأة  Abciximabإعطاء يجب اإلنجاب. على القدرة على يؤثر أن يمكن أو الحامل للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً

األمر.لزم إذا

المرضعاتاألمهات

تفُرز األدوية من العديد ألن نظراً االبتالع. بعد نظامي بشكل يمُتص أو األم حليب في يفُرز الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من

تمرض.امرأة إلى  Abciximabإعطاء عند الحذر توخي يجب اإلنسان ، لبن في

األطفالاستخدام

األطفال.مرضى في والفعالية السالمة دراسة يتم لم

العكسية:التفاعالت

نزيف

التخثر مضادات أو الهيبارين من المثال سبيل على التخثر ، مضادات وجود في خاصة النزيف ، خطر زيادة على القدرة لديه

الخثرة انحالل لمعايير وفقاً مهم غير أو ثانوي أو كبير أنه على 3 المرحلة تجارب في النزيف تصنيف تم التخثر. مضادات أو األخرى

انخفاض أو الجمجمة داخل نزيف إما أنها على الرئيسية النزيف أحداث تعريف تم . )7(القلب عضلة احتشاء دراسة مجموعة في

القانونيالسن تحت5Abciximab من أكبر الهيموغلوبين في

أمع ملحوظ دم فقدان تلقائي ، دموي قيء عفوية ، جسيمة دموية بيلة النزيف أحداث تضمنت
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3من بأكثر الهيموجلوبين انخفاض

في انخفاض 3 من بأقل الهيموجلوبين في انخفاض أنها على المهمة غير النزف أحداث تعريف تم النزيف. موقع

فإنالدم ، نقل عمليات تلقوا الذين المرضى في نزيف. مالحظة دون3-4بين الهيموجلوبين

et، Landefeldطريقة تكييف خالل من المفقودة الدم وحدات عدد تقدير تم

تحديدبدون4عن يقل ال بما الهيموجلوبين في انخفاض أو

أأو 

األولى ساعة 36 الـ خالل النزيف كان للوزن ، المعدل غير القياسي الهيبارين جرعة نظام استخدام فيها تم التي  ، EPICتجربة في

التخصصمنال. Abciximabباستخدام العالج أثناء شيوعاً المضاعفات أكثر هو

 Abciximabبـ عولجوا الذين المرضى من ٪ 70 من يقرب ما ملحوظ. بشكل الدم منتجات ونقل الخفيف والنزيف النزيف زيادة تم

باستخدام عولجوا الذين المرضى لدى كان الفخذ. في الشرياني الوصول موقع في نزيف من يعانون كبير نزيف من يعانون والذين

Abciximab  ًالتناسلي ،البولي والجهاز الهضمي الجهاز من الرئيسية النزيف حاالت من أعلى نسبة أيضا

المواقع.من وغيرها

المعدلة الجرعات نظم باستخدام  EPILOGتجربة في أكبر بشكل تقليلها وتم  ، CAPTUREتجربة في النزيف معدالت تقليل تم

إلى والوصول الغمد وإزالة  Abciximabو الهيبارين جرعات إرشادات باستخدام  ، EPILOGفي المحددة. المريض إدارة وتقنيات

والجرعات  Abciximabباستخدام عولجوا الذين المرضى في كبير نزيف حدوث يكن لم التحذيرات ، تحت الموضحة الشرايين

الوهمي. .العالج يتلقون الذين المرضى عن كبير بشكل مختلفاً للوزن المعدل الهيبارين من المنخفضة

ذلك CAPTUREو  EPICتجارب في الفرعية المجموعات تحليالت أظهرت

تختلف لم للوزن ، المعدلة الهيبارين جرعات استخدمت التي  EPILOGتجربة في كجم. 75 يزنون الذين  Abciximabمرضى في

للوزن.الفرعية المجموعة حسب كبيراً اختالفاً  Abciximabبـ المعالجين للمرضى  CABGغير الرئيسي النزف معدالت

شيوعاًأكثر الشديد النزيف كان

مسار تحويل لجراحة خضعوا الذين المرضى في حاد نزيف مع  Abciximabعالج يترافق لم البيانات ، محدودية من الرغم على

االلتقاطفيو EPICفي 3-5٪ العالج أذرع جميع بين النطاق كان (التاجي. الشريان

وقت لتصحيح الدموية الصفائح نقل عمليات طويلة نزيف فترات من يعانون الذين المرضى بعض تلقى  .)EPILOGوتجارب

.)الدمويةالصفائح وظيفة استعادة االحتياطات: انظر (الجراحة. قبل النزيف

 EPILOGو  CAPTUREو  EPICتجارب في نقل عمليات تتطلب التي النزف وأحداث الطفيف والنزيف الكبير النزف معدالت

4.الجدول في المهمة غير النزف أحداث معدالت تضمين يتم وال 4. الجدول في موضحة
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4الجدول

الصوروالتقاط  ، EPILOGو ملحمية ، محاكمات فيتطويري غير نزيف

النزفمرضى عدد

ملَحمي:

أبسيكسيماب

)تسريب +بلعة (
= 708(

الوهمي

= 696(

"رئيسي
القانونيالسن تحت

إلزام

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

64)9.2(
1 4)2.0(

إلتقاط:

الوهمي

=
أبسيكسيماب

=

"رئيسي
القانونيالسن تحت

إلزام

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

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

EPILOG:
+أبسيكسيماب

الهيبارينمن قياسية جرعة

+أبسيكسيماب
الهيبارينمن منخفضة جرعة

= 935(
الوهمي

= 939(

"رئيسي
القانونيالسن تحت

إلزام

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(

الذين المرضى حساب أيضاً يتم األشد. التصنيف حسب فقط واحدة مرة يحسبون واحد تصنيف من أكثر في بنزيف أصيبوا الذين المرضى "

التصنيف.هذا ضمن واحدة مرة التصنيف نفس من متعددة نزيف حاالت من يعانون

الكاملالدم أو الحمراء الدم خاليا

الجمجمةداخل الدماغية والسكتة النزيف

كبير ،بشكل مختلفاً الثالثة التجارب جميع في النزفية غير والسكتة الجمجمة داخل النزف حدوث معدل إجمالي يكن لم

الجمجمةداخل النزيف كان

والوهمي الدواء لمرضى

والوهمي الدواء لمرضى

حدوثالمعالجين.  Abciximabلمرضى 112

.Abciximabلمرضى 112

الصفيحاتقلة

لتجربة وهمي بدواء عولجوا الذين المرضى من عرضة أكثر  Abciximabبـ عولجوا الذين المرضى كان السريرية ، التجارب في

معدالتالدموية. الصفائح عدد في انخفاض

.)5الجدول (الالحقة  EPILOGو  CAPTUREتجارب
فيأقل الدم نقل عمليات وكانت
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5الجدول

وصفيحةثرومبوزيتوبينيا

+الوهمي
قياسيةجرعة

هنارين

+أبسيكسيماب
قياسيةجرعة

هنارين

+أبسيكسيماب
قليلةجرعة

الهيبارين

المسجلينالمرضى عدد إجمالي

ملَحمي

إلتقاط

EPILOG

696 =ن

635 =ن

939 =ن

708 =ن

630 =ن

935 =ن

الدمويةالصفائح نقص من يعانون الذين المرضى

األحداثمن يعانون الذين المرضى من

ملَحمي

إلتقاط

EPILOG
الدمويةالصفائح نقص من يعانون الذين المرضى

0.7

0.3

0.4

1.6

1.7

0.9

__
__
0.4

ملَحمي

إلتقاط

EPILOG
الدمويةالصفائح تلقوا الذين المرضى

3.4

1.3

1.5

5.2

5.6

2.6

__
__
2.5

ملَحمي

إلتقاط

EPILOG

2.6

0.3

1.1

5.5

2.1

1.6

__
__
0.9

الدمويةالصفائح عدد مع

آخر.سبب ألي أو الصفيحات لقلة الدموية الصفائح نقل عمليات يتلقون الذين المرضى يشمل

أمن يعانون الذين المرضى فئة في أيضاً تضمينها يتم

األخرىالعكسية التفاعالت

في حدثت التي المشتركة  CAPTUREو  EPILOGو  EPICتجارب من الصفيحات ونقص النزيف بخالف الضائرة األحداث 6 الجدول يظُهر

5٪0. من أكثر حدوث عند التسريب ذراع إلى باإلضافة البلعة في المرضى

الوهمي.بالدواء عولجوا الذين أولئك من أعلى
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6الجدول

Captureو  EPILOGو  EPICتجارب في عولجوا الذين المرضى بين سلبية أحداث

الوهمي

= 2226(
بلعةضخ

المرضىعدد

الدمويةواألوعية القلب نظام

الدمضغط انخفاض

القلببطء

230)10.3(
79)3.5(

447)14.4(
140)4.5(

الهضميالجهاز

غثيان

التقيؤ

بطنوجع

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

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

متفرقات

الظهرفي ألم

صدرألم

الراسصداع

األلمثقب موقع

محيطيةوذمة

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(

الذين للمرضى المحققين قبل من  CAPTUREو  EPILOGو  EPICتجارب من التالية اإلضافية الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم

0.5٪من أقل كانت التيفي Abciximabتسريب إلى باإلضافة ببلعة عولجوا

الوهمي.الدواء ذراع في المرضى من أعلى

شرياني ناسور الدمويةواألوعية القلب

بطينيجهازي وريدي

االنصمام

القلبدقات انتظام عدم

مكتملةغير  AVكتلة

 ؛٪)0.1(الخثاري الوريد التهاب

الكاذبالدموية األوعية تمدد

القلبضربات انتظام عدم

خفقان

كاملة AVكتلة

 ؛٪)0.1(المعدي المعدي االرتجاععلوص1.(اإلسهالالهضميالجهاز

 ؛٪)0.2(نمشات  ، ٪)(OSالبيضاء الكريات عدد زيادةالدمفقر نظام وليمفاويةهيمية

النظامدوخة

عضليةتقلصات  ٪)0.5(ارتباك

طبيعيغير تفكيرالقلق

التوترفرطغيبوبة

اإلثارة

 ؛٪)0.1(الرؤية ازدواج

hypesthesia

الرئويااللتهاب نظام تنفسي

الرئوياالنسدادالجنبةالتهاب

الجنبياالنصباب

 ؛٪)0.1(رونشي

قصبيتشنج  ٪)0.3(الهوائية الشعب التهاب

 ؛٪)0.2(عضلي ألم نظام

البوليالجهاز التناسليالبولي الجهاز

cystalgia )0.
احتفاظ

0.(البولسلس

في الطبيعي غير البروستاتا التهابالبولعسر

الكلىوظائف

متكرر

1(التعرق زيادة

جرحالوذمة

الجراحياأللم خراج  ٪)0.7(الوهن

الخلويالنسيج

السكرىشحوب

.٪)0.1(الدواء سمية0.(اشتعال

٪)0.5(حكة
المحيطيةالبرودة

الدمبوتاسيوم فرط

طبيعيةغير رؤية

الفم ، جفاف  ، ٪)أول(الحقن موقع ألم

ثوران0.(البطنتضخم
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الجرعة:فرط

البشرية.السريرية التجارب في زائدة لجرعة تجربة هناك تكن لم

االستعمال:وطريقة الجرعة

في موصوف هو كما واألسبرين الهيبارين تعاطي من ذلك يصاحب ما مع فقط  Abciximabوفعالية سالمة في التحقيق تم

السريرية.الدراسات

ال ألنه  Abciximabلـ المستمر التسريب إيقاف يجب الجلد ، طريق عن التاجية التدخالت فشل من يعانون الذين المرضى في

المكان.هذا في  Abciximabفعالية على دليل يوجد

الفور.على والهيبارين أبسيكسيماب إيقاف يجب الضغط ، طريق عن عليه السيطرة يمكن ال خطير نزيف حدوث حالة في

0.25هي البالغين عند أبسيكسيماب من بها الموصى الجرعة

0.125بمقدار المستمر الوريدي بالتسريب متبوعاً الجلد ، طريق عن التاجي التدخل بدء قبل

ساعة.12 لمدة10أقصى بحد (

دقيقة 60IO-الوريد في البلعة تدار

أن المقرر من والذين التقليدي الطبي للعالج يستجيبون ال والذين المستقرة غير الصدرية الذبحة من يعانون الذين المرضى

الوريدفي0.25Abciximab باستخدام عالجهم يمكن ساعة 24 غضون في الجلد طريق عن التاجي للتدخل يخضعوا

بعدواحدة ساعة اختتام10من ساعة 24 إلى 18 لمدة وريدي تسريب تليها بلعة

الجلد.طريق عن التاجي في القسطرة باستخدام الشريان التدخل

اإلدارةتعليمات

مستحضرات استخدام عدم يجب اإلعطاء. قبل الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب 1.

واضح.بشكل معتمة جسيمات على تحتوي التي أبسيكسيماب

والدوبامين اإليبينيفرين تكون أن يجب . Abciximabمثل بروتينية محاليل إعطاء تم كلما الحساسية فرط تفاعالت توقع يجب 2.

تأق ، أو تحسسي فعل رد أعراض ظهرت إذا الفوري. لالستخدام متاحة والكورتيكوستيرويدات الهيستامين ومضادات والثيوفيلين

المناسب.العالج وإعطاء التسريب إيقاف يجب

.Abciximabإعطاء أثناء المعقمة اإلجراءات استخدام يجب بالحقن ، الدوائية المنتجات جميع مع الحال هو كما 3.

مولد غير معقم ، مرشح باستخدام البلعة حقن بتصفية قم حقنة. في البلعة لحقن أبسيكسيماب من الالزمة الكمية اسحب 4.

.)يعادلهاما أو)ميليبور(0.22 أو 0.2 البروتين ، منخفض للحمى ،

أو 0.9٪ معقم ملحي محلول من مناسب وعاء في يحُقن حقنة. في المستمر للتسريب  Abciximabمن الالزمة الكمية سحب 5.

المزيج عند إما المستمر التسريب ترشيح يجب المستمر. التسريب مضخة عبر المحسوب بالمعدل وينقع العنب سكر ٪5

للحمى ،مولدة غير معقمة مادة باستخدام

(0.22Millipore أو 0.2 بالبروتين مرتبط حقنة مرشح
تجاهل 0.22 أو 0.2 البروتين منخفض للحمى ، مولد غير معقم ، خط ، باستخدام

التسريب.نهاية في المستخدم غير الجزء

اإلدارةعند أو  )يعادلهاما أو

.)يعادلهاما أوأبوت(مرشح

ذلك ، ومع االستخدام. شائعة الدموية واألوعية القلب أدوية أو الوريدي التسريب سوائل مع توافق عدم حاالت أي تظهر لم 6.

أخرى.بأدوية ممزوجاً وليس ذلك أمكن كلما منفصل وريدي خط في أبسيكسيماب تدار أن يجب
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اإلدارة.ومجموعات كلوريد فينيل البولي وأكياس زجاجية عبوات مع تعارض أي يالحظ لم 7.

زودت:كيف

1O 140-0002-7 .)ملغ10 على تحتوي قوارير5في توفيره يتم2أبسيكسيماب

حتى 36 (مئوية درجات 8 إلى 2 حرارة درجة في القوارير تخزين يجب

القارورة.في متبقي مستخدم غير جزء أي تجاهل اآلن.

الصالحيةانتهاء بعد تستخدم ال تهتز. ال ادتجمد. ال

المراجع:

الدوائية الديناميكا  IIIa/  IIbاإلنتغرين للصفيحات المضادة المضادة األجسام  Fabالدوران؛ الخطورة. عالية التاجية األوعية رأب في

BS.  George ، SG Ellis ، J Tcheng 1..1764الخيمريالسكري للبروتين

al.  et ، MJBM Brand der vanالصفيحاتمستقبالت لمانع معشاة تجربة  IIIa/  GPIIbللحرارة المقاومة المستقرة غير الصدرية الذبحة .في
، MJ Boer de ، ML Simoons 2.

أاستخدام . EPICمحققو 3.

إنجلنالخطورة. عالية التاجية األوعية رأب جراحة في

الدمويةالصفائح في  IIIa/  IIbالسكري البروتين مستقبالت ضد موجه مضاد جسم

.1

.al.  et، HF Weisman، RM Califf، EJ Top01 4الدمويةالصفائح ضد المضادة األجسام مع التاجي للتدخل عشوائية تجربة

L.886-أشهر.ستة في النتائج السريري: التضيق عودة من للحد انتجرين

التاجية الشرايين توعية إعادة . EPILOGمحققو 5.

منالجلد. طريق عن الدموية بالصفائح

الهيبارينمن المنخفضة والجرعة المستقبل حصار

.1689-1696

الذبحة في التاجي الشريان تدخل وبعد وأثناء قبل  abciximabمن بالغفل مضبوطة عشوائية تجربة المحققين. على القبض 6.

349.1435 ؛1997 ؛ النسيت .CAPTUREدراسة المقاومة: المستقرة غير الصدرية

احتشاء مظاهر في الخثرة انحالل وآخرون. إيه ، بيرك سي ، برات كيه ، أيه راو ، 7.

والبالزمي الفيبرينوجين في والتغيرات القلب عضلة

وستربتوكيناز.األنسجة البالزمينوجين منشط

نزفيةاألولى: التجريبية المرحلة

المؤتلفمع عولجوا الذين المرضى في نظام

1.لبنانية ليرة

في المرضى في الكبير بالنزيف تنبئ من األولي والتحقق التحديد آل. إت إم ، فالتلي أف ، إي كوك إس ، سي الندفيلد ، 8.

13.للتخثر.المضاد العالج يبدأون الذين المستشفى
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