
Abciximab
สําหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดําคําอธิบาย:

แอบซิซิแมบ
จับกับไกลโคโปรตีน (GP)

เป็นชิ้นส่วน Fab ของมนุษย์-murine ทีเ่พ้อฝัน
ตัวรับเกล็ดเลือดของมนุษยแ์ละยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด

แอนติบอดี Abciximab

ความเพ้อฝัน
ชิ้นส่วน Fab ถูกทําใหบ้ริสุทธิ์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ supematant โดยชุดของขั้นตอนทีเ่กี่ยวข้องกับขั้นตอนการยับยั้งและ
กําจัดไวรัสจําเพาะ การย่อยด้วยปาเปนและคอลัมน์โครมาโตกราฟี

แอนติบอดถีูกผลิตโดยการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม 47,615 ดาลตัน

เป็นสารละลายใส ไม่มสีี ปลอดเชื้อ ไม่เป็น pyrogenic สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (IV) แต่ละขวดใช้ครั้งเดียว
ของ Abciximab ในสารละลายบัฟเฟอร์ 7.2) ของ 0.01 M โซเดียมฟอสเฟต, 0.15 M โซเดียมประกอบด้วย2

คลอไรด์และ 0.00 1% พอลิซอร์เบต 80 ในนํ้าสําหรับฉีด ไม่มีการเติมสารกันบูด

เภสัชวิทยาคลินิก:

ทั่วไป

Abciximab จับกับเกล็ดเลือดที่ไม่บุบสลาย
ตัวรับและตัวรับผิวเกล็ดเลือดหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการรวมตัวของเกล็ดเลือด Abciximab ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดโดย
ป้องกันการจับตัวของ fibrinogen, von Willebrand factor และโมเลกุลกาวอื่นๆ

ไซต์ตัวรับบนเกล็ดเลือดทีถู่กกระตุ้น กลไกของการกระทําคิดว่าเกี่ยวข้องกับการขัดขวางอย่างร้ายแรง
และ/หรือผลกระทบเชิงโครงสร้างเพื่อขัดขวางการเข้าถึงของโมเลกุลขนาดใหญไ่ปยังรีเซพเตอร์ แทนที่จะทําปฏิกิริยาโดยตรงกับ
ตําแหน่งการจับ RGD (กรดอาร์จนิีน-ไกลซีน-แอสปาร์ติก) ของ

ตัวรับซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลอินทกิรินของการยึดเกาะ

ประสบการณ์ก่อนคลินิก

การยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดสูงสุดถูกสังเกตพบเมื่อ Abciximab ในไพรเมตที่
ไม่ใช่มนุษย์ ให้ยาลูกกลอน Abciximab 0.25 อย่างน้อย 80% ของตัวรับเกล็ดเลือดและ
ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดอย่างเต็มที่ ชั่วคราวหลังจากใหย้าลูกกลอน แต่การปิดกั้น
ตัวรับสามารถคงอยู่ที่
การแช่ ผลการยับยั้งของ Abciximab ถูกย้อนกลับอย่างมากโดยการถ่ายเกล็ดเลือดในลิง ประสิทธิภาพในการต้านลิ่มเลือดของ
แอนติบอดตี้นแบบ [มิวรีน Fab และ และ Abciximab เป็น
ประเมินในแบบจําลองสุนัข ลิง และลิงบาบูนของหลอดเลือดหัวใจตีบ carotid และ femoral artery ปริมาณของรุ่น murine 
ของ หรือ Abciximab เพียงพอที่จะผลิตคุณภาพสูง 80%) การปิดล้อมตัวรับ GPIIb/IIIa
ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันและให้อัตราการเกิดลิ่มเลือดตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแอสไพรินและ/หรือเฮปาริน

80% ของ ตัวรับถูกปิดกั้น
โดยทั่วไปประสบความสําเร็จในการปิดล้อมของ

ที่ การยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือดคือ
โดยทางหลอดเลือดดําอย่างต่อเนื่อง

เภสัชจลนศาสตร์

หลังการใหย้าลูกกลอนทางหลอดเลือดดํา ความเข้มข้นในพลาสมาอิสระของ Abciximab ลดลงอย่างรวดเร็วด้วยครึ่งชีวิตเริ่มต้น
น้อยกว่า 10 นาทีและครึ่งชีวิตระยะที่สองประมาณ 30 นาที อาจเกี่ยวข้องกับการจับกับตัวรับ GPIIb/IIIa ของเกล็ดเลือด การ
ทํางานของเกล็ดเลือดโดยทั่วไปจะฟื้นตัวในช่วง 48 ชั่วโมงแม้ว่า Abciximab จะยังคงหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเป็นเวลา 15 
วันหรือมากกว่าในสถานะที่จับกับเกล็ดเลือด การให้ทางหลอดเลือดดํา 0.25

ยาลูกกลอนของ Abciximab ตามด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่องของ10 (หรือ a

ยาปรับนํ้าหนัก 0.125 นาทีถึงสูงสุด10 ให้ค่าคงที่ประมาณคงที่
ความเข้มข้นในพลาสมาตลอดการแช่ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ยา ความเข้มข้นในพลาสมาอิสระจะลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเวลา
ประมาณหกชั่วโมง จากนั้นลดลงในอัตราที่ช้าลง
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เภสัช

การให้ยาทางหลอดเลือดดําในคนทีไ่ด้รับยา Abciximab เพียงครั้งเดียวตั้งแต่ 0.15
ทําให้เกิดการยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือดอย่างรวดเร็วขึ้นกับปริมาณยาที่วัดโดยการรวมตัวของเกล็ดเลือดในร่างกายเพื่อ
ตอบสนองต่ออะดีโนซีนไดฟอสเฟต (ADP) หรือโดยการยืดเวลาเลือดออก ในปริมาณสูงสุดสองครั้ง (0.25 และ 0.30 .)

หลังฉีด 2 ชั่วโมง มากกว่า 80% ของ ตัวรับถูกปิดกั้นและเกล็ดเลือด
การรวมกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อ 20 ADP เกือบจะถูกยกเลิก เวลาเลือดออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 30 นาทีในขนาดทั้งสองเมื่อ
เทียบกับค่าทีเ่ส้นพื้นฐานประมาณห้านาที

ถึง 0.30

การให้ทางหลอดเลือดดําในคนขนาด 0.25 10
เป็นเวลา 12 ถึง 96 ชั่วโมงทีผ่ลิตได้คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

การยับยั้งการทํางานของเกล็ดเลือด (การรวมตัวของเกล็ดเลือด ex vivo เพื่อตอบสนองต่อ5
การตรวจวัดพื้นฐานและเลือดออกนานกว่า 30 นาที) ตลอดระยะเวลาการใหย้าในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อได้
รับขนาดยาทีป่รับนํ้าหนัก (0.125 .) นาทีถึงสูงสุด10 เคยเป็น

ใช้ในผูป้่วยนํ้าหนักไมเ่กิน 80 กก. ผลลัพธใ์นผู้ป่วยทีไ่ด้รับ0.25 bolus ตามด้วย 5
การให้ยาเป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่ามีการปิดกั้นตัวรับเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันและการยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด แต่

การตอบสนองไมไ่ด้รับการดูแลตลอดระยะเวลาการใหย้า

ตามด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่องของ
การปิดล้อมตัวรับ 80%) และหรือ 

20 ADP น้อยกว่า 20% ของ

ระดับตํ่าของ
หลังจากหยุดการให้ยา Abciximab การทํางานของเกล็ดเลือดจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ เวลาเลือดออกกลับมาเป็น 12 นาที
ภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการให้ยาในผู้ป่วย 15 รายจาก 20 ราย และภายใน 24
ชั่วโมงในผู้ป่วย 18 รายจาก 20 ราย (90%) การรวมตัวของเกล็ดเลือดเพื่อตอบสนองต่อ 5 ADP กลับสู่ 50% ของ
การตรวจวัดพื้นฐานภายใน 24 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการให้ยาในผู้ป่วย 11 ใน 32 ราย (34%) และภายใน 48 ชั่วโมงในผู้ป่วย 23 ใน 32 ราย 
(72%) เพื่อตอบสนองต่อ 20 ADP เช่นร่างกายการรวมตัวของเกล็ดเลือดกลับสู่ 50% ของค่าพื้นฐานภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วย 20 คน
จาก 32 คน (62%) และภายใน 48 ชั่วโมงใน 28 คนจาก 32 คน (88%)

การปิดล้อมของตัวรับมีอยู่นานกว่า 10 วันหลังจากหยุดการให้ยา

การศึกษาทางคลินิก:

Abciximab ได้รับการศึกษาในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งทั้งหมดประเมินผลของ Abciximab ในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการ
แทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ: ในผู้ป่วยทีม่คีวามเสี่ยงสูงในการปิดหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการรักษาอย่างกะทันหัน (EPIC) 
ในกลุ่มผูป้่วยทีก่ว้างขึ้น ( EPILOG) และในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางการแพทย์
แบบเดิม (CAPTURE) การแทรกแซงทางผิวหนัง ได้แก่ การทําบอลลูน angioplasty, atherectomy หรือการใสข่ดลวด การ
ทดลองทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการใช้สูตรขนาดยาเฮปารินที่หลากหลายและยาแอสไพริน (325 มก.) ทีร่ับประทานร่วมกันเว้นแต่จะมี
ข้อห้าม

EPIC เป็นแบบ multicenter, double-blind, placebo-controlled trial ของ Abciximab ในผู้ป่วยที่ได้รับ angioplasty 
transluminal coronary angioplasty หรือ atherectomy (3) ในการทดลอง EPIC ผู้ป่วย 2099 คนที่มีอายุระหว่าง 26 ถึง 
83 ปีทีม่ีความเสี่ยงสูงในการปิดหลอดเลือดหัวใจทีไ่ด้รับการรักษาอย่างกะทันหันได้รับการสุ่มจัดสรรให้เป็นหนึ่งในสามการรักษา: 
1) ยาลูกกลอน Abciximab (0.25 ตามด้วยการฉีด Abciximab (10 สําหรับ 12

ชั่วโมง (กลุ่มยาลูกกลอนบวก); 2) ยาลูกกลอน Abciximab (0.25 ตามด้วยการให้ยาหลอก (bolus
กลุ่ม) หรือ; 3) ยาหลอกลูกกลอนตามด้วยยาหลอก (กลุ่มยาหลอก) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในระหว่างหรือหลังการแทรกแซงของ
หลอดเลือดหัวใจถูกกําหนดให้เป็นผู้ทีม่โีรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ใชค่ลื่น Q

ผู้ที่มกีล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบคลื่น Q ภายใน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการ
เริ่มมีอาการ และผู้ทีม่คีวามเสี่ยงสูงเนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหลอดเลือดหัวใจและ/หรือลักษณะทางคลินิก การ

รักษาด้วยตัวแทนการศึกษาในแต่ละแขนทั้งสามนั้นเริ่มต้น IO-60 นาทีก่อนเริ่มมีอาการของ
การแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยเริ่มแรกได้รับ heparin bolus ทางหลอดเลือดดํา (10,000 ถึง 12,000 หน่วย) และ

สูงสุด 3,000 ยูนิต สูงสุด 20,000 ยูนิตในระหว่างหลอดเลือดหัวใจตีบ
การแทรกแซง การให้เฮปารินดําเนินต่อไปเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อรักษาระดับการรักษาของเวลา thromboplastin บางส่วนที่
ถูกกระตุ้น ครั้งปกต)ิ
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จุดสิ้นสุดหลักคือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ภายใน30วันที่มีการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ: เสียชีวิต, กล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย (MI) หรือความจําเป็นในการแทรกแซงอย่างเร่งด่วนสําหรับการขาดเลือดขาดเลือดกําเริบ [เช่น, การทํา angioplasty หลอดเลือด
หัวใจ transluminal อย่างเร่งด่วน, การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) อย่างเร่งด่วน, การใสข่ดลวดหลอดเลือดหัวใจหรือ

ปั๊มลูกโป่ง]. อัตราเหตุการณป์ลายทางหลัก 30 วัน (Kaplan-Meier) สําหรับ
แต่ละกลุ่มการรักษาโดยการวิเคราะห์ความตั้งใจในการรักษาของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดแสดงไว้ในตาราง อุบัติการณ์
ที่ตํ่ากว่า 4.5% ของอัตราจุดสิ้นสุดหลักในกลุ่มการรักษาด้วยยาลูกกลอนร่วมกับการให้ยาฉีด เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก มีนัย
สําคัญทางสถิติ ในขณะที่ 1.3% อุบัติการณ์ลดลงในกลุ่มบําบัดด้วยยาลูกกลอนไม่ได้. พบอุบัตกิารณ์ทีต่ํ่ากว่าของจุดยุติปฐมภูมิใน
กลุ่มยาลูกกลอนร่วมกับการให้ยาฉีดสําหรับกลุ่มย่อยที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสามกลุ่ม: ผู้ป่วยทีม่ีอาการแน่นหน้าอกไม่คงที่ ผู้ป่วย
แสดงภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีอาการสูงอื่น ๆ -ความเสี่ยงต่อ
ลักษณะทางคลินิกและ/หรือลักษณะทางสัณฐานวิทยา (3) ผลการรักษาใหญท่ี่สุดในสองกลุ่มย่อยแรกและเล็กที่สุดในกลุ่มย่อยที่
สาม

ตารางที่ 1
อัตราเหตุการณ์ปลายทางหลักที่ 30 วัน EPIC Trial

Abcixhnab
ยาลูกกลอน

Abciximab Bolus
+ การแช่ยาหลอก

จํานวนผู้ป่วย

ความตาย มิชิแกน หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน'
p-value เทียบกับ placebo

89 (12.8) 79 (11.5)
0.428

59 (8.3)
0.008

ส่วนประกอบของประถมศึกษา
ความตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่รอดตาย การ
แทรกแซงอย่างเร่งด่วนในผู้ป่วยที่รอดชีวิตโดยไม่มี
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

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)

ทีป่ระสบเหตุการณม์ากกว่า 1 ครั้งใน 30 วันแรกใหน้ับเพียงครั้งเดียว
จะถูกนับเพียงครั้งเดียวภายใต้องคป์ระกอบทีร่้ายแรงที่สุด (การแทรกแซงฉุกเฉินของ MI แบบเฉียบพลันถึงแก่ชีวิต)

อัตราเหตุการณ์ทีจุ่ดสิ้นสุดหลักในกลุ่มที่ได้รับยา bolus plus infusion ลดลงเป็นส่วนใหญใ่น 48 ชั่วโมงแรก และประโยชนน์ี้
คงอยู่โดยการประเมินแบบปิดตาที่ 30 และหกเดือน(4) ที่
การติดตามผลเดือนละครั้ง อัตราเหตุการณ์นีย้ังคงตํ่ากว่าในกลุ่มยาลูกกลอนร่วมกับยาฉีด (12.3%) เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก

เทียบกับยาหลอก)

EPILOG เป็นแบบ randomized, double-blind, multicenter, placebo-controlled trial ซึ่งประเมิน Abciximab ใน
ประชากรกลุ่มใหญ่ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ (ยกเว้นผู้ป่วยทีม่ีกล้ามเนื้อหัวใจตายและ angina ทีไ่ม่
เสถียรที่มีความเสี่ยงสูงของ EPIC EPILOG ทดสอบสมมติฐานที่ใช้ a
การให้เฮปารินขนาดตํ่า การปรับนํ้าหนัก การกําจัดปลอกหลอดเลือดแดงตีบในระยะแรก การจัดการพื้นที่เข้าถึงที่ดีขึ้น และการปรับ
นํ้าหนักของขนาดยา Abciximab สามารถลดอัตราการเลือดออกได้อย่างมีนัยสําคัญ แต่ยังคงประสิทธิภาพทีเ่ห็นในการทดลอง 
EPIC EPILOG เป็นการทดลองแขนสามแบบ: Abciximab บวกกับขนาดยามาตรฐาน, เฮปารินที่ปรับนํ้าหนัก; Abciximab บวก
ขนาดตํ่า, ปรับนํ้าหนัก และยาหลอก
ปริมาณมาตรฐานเฮปารินทีป่รับนํ้าหนัก ยาลูกกลอน Abciximab เหมือนกับที่ใชใ้นการทดลอง EPIC

การบริหารยาลูกกลอนของเฮปารินทีป่รับนํ้าหนัก 100 U/กก. เพื่อใหไ้ด้เวลาการแข็งตัวของเลือดทีก่ระตุ้น (ACT) 300 วินาที (ยาลูก
กลอนเริ่มต้นสูงสุด 10,000 หน่วย)

การบริหารยาลูกกลอนของเฮปารินที่ปรับนํ้าหนัก 70 ตัว เพื่อใหไ้ด้เวลาการแข็งตัวของเลือดทีก่ระตุ้น (ACT) 200 วินาที (ยาลูกกลอน
เริ่มต้นสูงสุด 7,000 หน่วย)
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(0.25 .)

ขั้นตอนการจัดการผู้ป่วยและการเข้าถึงไซต์ที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงคําแนะนําที่ดีสําหรับการให้ผู้ป่วยระยะแรก
แต่ขนาดยาที่ฉีดต่อเนื่องถูกปรับนํ้าหนักในผู้ป่วยสูงถึง80 (0.125

การกําจัดยังรวมอยูใ่นการทดลองตามที่อธิบายไว้ในข้อควรระวัง การทดลอง EPILOG บรรลุ
วัตถุประสงคใ์นการลดอัตราการตกเลือดโดยทีย่ังคงประสิทธิภาพไว้: ในการรักษาด้วย Abciximab การตกเลือดไม่แตกต่าง
จากในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมนีัยสําคัญ (ดู อาการไม่พึงประสงค์: เลือดออก )

วิชาเอก

จุดสิ้นสุดหลักของการทดลอง EPILOG คือการรวมกันของความตายหรือ MI ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากการแทรกแซงของ
หลอดเลือดหัวใจ การรวมกันของความตาย MI หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเป็นจุดยุติรองทีส่ําคัญ ดังทีเ่ห็นในการทดลอง 
EPIC เหตุการณท์ี่จุดสิ้นสุดในกลุ่มการรักษา Abciximab ลดลงเป็นส่วนใหญใ่น 48 ชั่วโมงแรก และผลประโยชนน์ีค้งอยู่ไดผ้่าน
การประเมินแบบตาบอดที่ 30 วัน 6 เดือน อัตราเหตุการณ์จุดสิ้นสุด (Kaplan-Meier) ที่ 30 วันทีแ่สดงไว้ในตารางที่ 2 สําหรับ
แต่ละกลุ่มการรักษาโดยการวิเคราะห์ความตั้งใจทีจ่ะรักษาของผูป้่วยทีสุ่่มตัวอย่าง 2792 รายทั้งหมด 2792 ราย ในการนัดตรวจ
ติดตามผลเป็นเวลา 6 เดือน อัตราการเสียชีวิต MI หรือการแทรกแซงซํ้า (อย่างเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน) ในกลุ่มการรักษาด้วย 
Abciximab ยังคงลดลง (22.3% และ

ตามลําดับ สําหรับแขนเฮปารินขนาดมาตรฐานและขนาดตํ่า) มากกว่าในกลุ่มยาหลอก (25.8%) และ
อัตราเหตุการณ์สําหรับการเสียชีวิต MI หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วนลดลงอย่างมากในกลุ่มการรักษา Abciximab (8.3% และ

ตามลําดับ สําหรับแขนเฮปารินขนาดมาตรฐานและขนาดตํ่า) มากกว่าในกลุ่มยาหลอก (14.7%) ดิ
การลดลงของอัตราเหตุการณ์ที่จุดสิ้นสุดตามสัดส่วนมีความคล้ายคลึงกันโดยไมค่ํานึงถึงประเภทของการแทรกแซงหลอดเลือดที่ใช้ (
การทํา angioplasty บอลลูน, atherectomy หรือการใสข่ดลวด) การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑท์างคลินิก/สัณฐานวิทยาของ 
American College of Cardiology/Cardiology/American Heart Association มีความแปรปรวนของผูส้ังเกตระหว่างกันมาก 
ด้วยเหตนุี้ จึงไม่สามารถระบกุลุ่มย่อยที่มีความเสี่ยงตํ่าในการทําซํ้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพได้

ตารางที่ 2
ENDPOINT อัตราเหตุการณท์ี่ 30 วัน บททดสอบ EPILOG

ยาหลอก +
ปริมาณมาตรฐาน

เฮปาริน

แอบซิซิแมบ +
มาตรฐาน

ปริมาณเฮปาริน

แอบซิซิแมบ +
ปริมาณตํ่า
เฮปาริน

จํานวนผู้ป่วย

ความตายหรือ MI”
p-value เทียบกับ placebo

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

35 (3.8)
co.00 1

ความตาย มิชิแกน หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน'
p-value เทียบกับ placebo

ส่วนประกอบของคอมโพสิต
ความตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผูป้่วยที่รอดตาย การ
แทรกแซงอย่างเร่งด่วนในผูป้่วยทีร่อดชีวิตโดยไม่มีกล้าม
เนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

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)

ที่ประสบเหตุการณ์มากกว่า 1 ครั้งใน 30 วันแรกใหน้ับเพียงครั้งเดียว
จะถูกนับเพียงครั้งเดียวภายใตอ้งค์ประกอบที่ร้ายแรงที่สุด (การแทรกแซงฉุกเฉินของ MI แบบเฉียบพลันถึงแกช่ีวิต)

การให้ยาลูกกลอน 0.25 ตาม
ด้วย 0.125 การฉีดขั้นตํ่า (สูงสุด 1 0

Abciximab 10 ถึง 60 นาทีก่อนการแทรกแซงหลอดเลือดผ่านผิวหนังทันที
เป็นเวลา 1 2 ชั่วโมง
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CAPTURE เป็นการทดลองแบบสุ่มแบบ double-blind และแบบ multicenter ซึ่งควบคุมด้วยยาหลอกสําหรับการใช้ 
Abciximab ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีไ่ม่เสถียรซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางการแพทย์แบบเดิมทีม่ีการวางแผนการ
แทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ แต่ไมไ่ด้ดําเนินการในทันที (6) ตรงกันข้ามกับการทดลอง EPIC และ EPILOG การทดลอง 
CAPTURE เกี่ยวข้องกับการบริหารยาหลอกหรือ Abciximab เริ่ม 18 ถึง 24 ชั่วโมงก่อน

การแทรกแซงของหลอดเลือดและดําเนินต่อไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการแทรกแซง

ผู้ป่วยได้รับการประเมินว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางการแพทย์แบบเดิม หากพวกเขา
มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างน้อยหนึ่งครั้งแม้จะนอนพัก และให้การรักษาด้วยเฮปารินทางหลอดเลือดดําและไนเตรตใน
ช่องปากหรือทางหลอดเลือดดําอย่างน้อยสองชั่วโมง ผูป้่วยเหล่านี้ลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลอง CAPTURE หากในระหว่างการ
ตรวจคัดกรองหลอดเลือด พวกเขาได้รับการพิจารณาว่ามีรอยโรคหลอดเลือดหัวใจที่คล้อยตามการแทรกแซงของหลอดเลือด
หัวใจ ผู้ป่วยได้รับยาลูกกลอนและให้ยาหลอกหรือ Abciximab ทางหลอดเลือดดําเป็นเวลา 18 ถึง 24 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การให้ยา การแทรกแซงไดด้ําเนินการ การฉีดยา Abciximab หรือยาหลอกถูกยกเลิกหนึ่งชั่วโมงหลังการแทรกแซง

ปริมาณ Abciximab คือ 0.25
การทดลอง CAPTURE รวมการปรับนํ้าหนักของขนาดยาเฮปารินมาตรฐานเฉพาะในระหว่างการให้การแทรกแซง แต่ไมไ่ด้ตรวจ
สอบผลของขนาดยาเฮปารินทีต่ํ่ากว่า และปลอกหลอดเลือดแดงถูกปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 40 ชั่วโมง จุดสิ้นสุดหลักของการทดลอง 
CAPTURE คือการเกิดขึ้นของเหตุการณใ์ดๆ ต่อไปนีภ้ายใน 30 วันของการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจผ่านผิวหนัง: การเสีย
ชีวิต MI หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน อัตราเหตุการณป์ลายทางหลัก 30 วัน (Kaplan-Meier) สําหรับแต่ละกลุ่มการรักษา
โดยการวิเคราะห์ความตั้งใจที่จะรักษาของผู้ป่วยแบบสุ่มทั้งหมด 126.5 รายแสดงไว้ในตารางที่ 3

ยาลูกกลอนตามด้วยการฉีดอย่างต่อเนื่องในอัตรา10 ดิ

ตารางที่ 3
อัตราเหตุการณ์ปลายทางหลักทีก่ารทดลองจับภาพ 30 วัน

ยาหลอก Abciximab

จํานวนผู้ป่วย

ความตาย มิชิแกน หรือการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน'

p-value เทียบกับ placebo
ส่วนประกอบของประถมศึกษา

ความตาย

MI ในผู้ป่วยทีร่อดตาย
การแทรกแซงอย่างเร่งด่วนในผู้ป่วยทีร่อดชีวิตโดย
ไม่มี MI . เฉียบพลัน

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)

ที่ประสบเหตุการณ์มากกว่า 1 ครั้งใน 30 วันแรกให้นับเพียงครั้งเดียว ด่วน
การแทรกแซงรวมถึงการแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนังทีไ่ม่ได้วางแผนไว้หลังการแทรกแซงที่
วางแผนไว้เช่นเดียวกับการวางขดลวดสําหรับการแจ้งทันทีและ CABG ทีไ่ม่ได้วางแผนหรือการใช้

ปั๊มลูกโป่ง.
ถูกนับเพียงครั้งเดียวภายใตอ้งค์ประกอบที่ร้ายแรงที่สุด การแทรกแซง)

ผลลัพธ์ใน 30 วันสอดคล้องกับผลลัพธ์ EPIC โดยมีผลกระทบมากที่สุดต่อกล้ามเนื้อหัวใจตายและส่วนประกอบการแทรกแซง
อย่างเร่งด่วนของจุดยุติแบบผสม ในฐานะทีเ่ป็นจุดยุติทุติยภูมิ ส่วนประกอบของจุดสิ้นสุดแบบผสมได้รับการวิเคราะหแ์ยกกัน
สําหรับช่วงเวลาก่อนการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจผ่านผิวหนังและช่วงเวลาตั้งแตเ่ริ่มต้นการแทรกแซงจนถึงวันที่ 30 ความ
แตกต่างทีย่ิ่งใหญท่ี่สุดใน MI เกิดขึ้นในช่วงหลังการแทรกแซง: อัตรา ของ MI ตํ่ากว่าในกลุ่ม Abciximab เมื่อเทียบกับยาหลอก 
(Abciximab

ยาหลอก 6.1%) นอกจากนี้ยังมีการลดลงของ MI ทีเ่กิดขึ้นก่อนการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ
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(แอบซิซิมาบ
เกิดขึ้นในช่วงหลังการแทรกแซง ไม่มผีลกระทบต่อการตายในช่วงใดช่วงหนึ่ง เมื่อติดตามผลเป็นเวลา 6 เดือน จุดสิ้นสุดของการ
เสียชีวิต, MI หรือการแทรกแซงซํ้า (แบบเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน) ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม Abciximab กับยาหลอก 
(Abciximab 3 ยาหลอก หน้า-0.77)

ยาหลอก 2.0%) การลดที่เกี่ยวข้องกับ Abciximab ในอุบัตกิารณ์ของการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน

อัตราการตายเป็นเรื่องผิดปกตใินการทดลองทั้งสามแบบ ได้แก่ EPIC EPILOG และ CAPTURE มีการสังเกตอัตราการเสียชีวิตที่
คล้ายคลึงกันในทุกกลุ่มภายในการทดลองแต่ละครั้ง ในการทดลองทั้ง 3 ฉบับ อัตราของ MI เฉียบพลันลดลงอย่างมีนัยสําคัญใน
กลุ่มที่ไดร้ับ Abciximab อัตราการแทรกแซงอย่างเร่งด่วนก็ลดลงในกลุ่มทีไ่ด้รับยา Abciximab ในการทดลองเหล่านี้

การต้านการแข็งตัวของเลือด: เนื่องจากอุบัติการณข์องการตกเลือดในการทดลอง EPIC สูตรการให้ยาของเฮปารินร่วมและระดับ
เป้าหมายสําหรับการต้านการแข็งตัวของเลือดแตกต่างกันในการทดลอง CAPTURE และ EPILOG สูตรการใหย้าที่ปรับเปลี่ยน
เหล่านี้รวมกับมาตรการอื่น ๆ สําหรับการจัดการผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับอัตราการตกเลือดทีล่ดลง (ดู อาการไม่พึงประสงค์ : 
เลือดออก )

การทดลอง EPILOG: เฮปารินได้รับการปรับนํ้าหนักในทุกแขนการรักษา ACT พื้นฐานถูกกําหนดก่อนการแทรกแซงของ
หลอดเลือดหัวใจ ในแขนเฮปารินขนาดตํ่าของการทดลอง เฮปารินได้รับการบริหารดังนี้:

ยาลูกกลอนเฮปารินเริ่มต้นขึ้นอยู่กับผลลัพธข์อง ACT พื้นฐาน ตามระบบการปกครองต่อไปนี:้

ACT 150 วินาท:ี ให้ 70 U/kg heparin ACT 150

กระทํา
199 วินาที: ดูแล 50 วินาที: ไม่มีเฮ
ปาริน

เฮปาริน

ให้ยาลูกกลอนเฮปาริน 20 U/กก เพิ่มเติมเพื่อให้ได้และรักษา ACT ไว้ที่ 200 วินาทีในระหว่างขั้นตอน

แนะนําให้หยุดใชเ้ฮปารินทันทีหลังจากขั้นตอนและถอดปลอกหลอดเลือดภายในหกชั่วโมงในการทดลอง หากทางคลินิก
ระบกุารรักษาด้วยเฮปารินที่ยืดเยื้อหรือการกําจัดปลอกทีล่่าช้าออกไป เฮปารินถูกปรับเพื่อให้ APTT อยูท่ีเ่ป้าหมาย 60 
ถึง 85 วินาที

ทดลองจับภาพ:
การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเริ่มต้นด้วยการฉีดเฮปารินทางหลอดเลือดดําเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย APTT ที่ 60 ถึง 
85 วินาที การให้เฮปารินไม่ได้รับการปรับนํ้าหนักอย่างสมํ่าเสมอในการทดลองนี้ การฉีดยาเฮปารินยังคงรักษาไวใ้น
ระหว่างการให้ยา Abciximab และได้รับการปรับเพื่อใหไ้ด้ ACT 300 วินาทีหรือ APTT ที่ 70 วินาทีระหว่างการแทรกแซง
ของหลอดเลือดหัวใจ หลังจากการแทรกแซง การจัดการเฮปารินเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้นสําหรับการทดลอง 
EPILOG

การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นก่อนการให้ยา Abciximab

ข้อบ่งใชแ้ละการใช้งาน:

Abciximab ถูกระบุว่าเป็นส่วนเสริมของการแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจขาดเลือด

ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ
. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีไ่ม่เสถียรซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบเดิมเมื่อมีการวางแผนการ

แทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง

ยังไม่มีการศึกษาการใช้ Abciximab ในผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รับการแทรกแซงหลอดเลือดผ่านผิวหนัง

Abciximab มีไว้สําหรับใช้กับแอสไพรินและเฮปาริน และได้รับการศึกษาเฉพาะในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามที่อธิบายไวใ้นการ
ศึกษาทางคลินิก
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ข้อห้าม:

เนื่องจาก Abciximab อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด Abciximab จึงมีข้อห้ามในสถานการณ์ทางคลินิกต่อไปนี:้

เลือดออกภายในที่ใช้งานอยู่

ล่าสุด (ภายในหกสัปดาห์) เลือดออกในทางเดินอาหาร (GI) หรือทางเดินอาหาร (GU) ที่มีนัยสําคัญทางคลินิก

ประวัติโรคหลอดเลือดสมองตีบ (CVA) ภายใน 2 ปี หรือ CVA ที่มีภาวะขาดดุลทางระบบประสาทอย่างมีนัยสําคัญ

เลือดออก diathesis

การบริหารยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปากภายในเจ็ดวันเว้นแต่เวลาของ prothrombin คือ ควบคุม 1.2 เท่า

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า 100,000

ล่าสุด (ภายในหกสัปดาห์) การผ่าตัดใหญ่หรือการบาดเจ็บ

เนื้องอกในกะโหลกศีรษะ, ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงหรือโป่งพอง

ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างรุนแรง

สันนิษฐานหรือบันทึกประวัตขิอง vasculitis

การใชเ้ดกซ์แทรนทางหลอดเลือดดําก่อนการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจหรือตั้งใจที่จะใชใ้นระหว่างการแทรกแซง

Abciximab ยังห้ามใช้ในผู้ป่วยทีม่ีความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์นีห้รือโปรตีนของหนู

คําเตือน:

Abciximab มีศักยภาพที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสารกันเลือดแข็ง เช่น จากเฮปาริน สารต้าน
การแข็งตัวของเลือดอื่นๆ หรือยาละลายลิ่มเลือด (ดู อาการไม่พึงประสงค์: เลือดออก)

ความเสี่ยงของการตกเลือดที่สําคัญเนื่องจากการรักษาด้วย Abciximab อาจเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ thrombolytics และควรได้รับ
การชั่งนํ้าหนักเทียบกับผลประโยชนท์ี่คาดการณ์ไว้

หากมีเลือดออกรุนแรงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยความดัน ควรหยุดใหย้า Abciximab และเฮปารินร่วมด้วย

ข้อควรระวัง:

ข้อควรระวังในการตกเลือด

ผลลัพธ์ของการทดลอง EPILOG แสดงให้เห็นว่าการตกเลือดสามารถลดลงได้ด้วยการใช้เฮปารินขนาดตํ่าที่ปรับนํ้าหนัก การ
ปฏิบัตติามแนวทางการต้านการแข็งตัวของเลือดทีเ่ข้มงวดยิ่งขึ้น การกําจัดปลอกหุ้มหลอดเลือดตีบในระยะแรก ผู้ป่วยที่
ระมัดระวังและการจัดการการเข้าถึงไซต์ และการปรับนํ้าหนักของ Abciximab ปริมาณการแช่
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การบําบัดด้วย Abciximab นั้นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจุดที่มเีลือดออกที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด (รวมถึงบริเวณที่ใส่สายสวน จุด
เจาะหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา ตําแหน่ง ทีเ่จาะเข็ม และทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ
และบริเวณช่องท้อง)

ควรลดการเจาะหลอดเลือดและหลอดเลือดดํา การฉีดเข้ากล้าม และการใชส้ายสวนปัสสาวะ การใส่ท่อช่วยหายใจ ท่อช่วยหายใจ 
และสายวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เมื่อได้รับการเข้าถึงทางหลอดเลือดดํา ควรหลีกเลี่ยงไซต์ที่ไม่บีบอัด (เช่น subclavian หรือ
เส้นเลือดคอ) ควรพิจารณาล็อคนํ้าเกลือหรือเฮปารินสําหรับการเจาะเลือด ควรมีการบันทึกและตรวจสอบสถานทีเ่จาะหลอดเลือด 
ควรให้การดูแลอย่างอ่อนโยนเมื่อถอดผ้าปิดแผล

ไซต์การเข้าถึงหลอดเลือดแดง Femoral:

การดูแลไซต์การเข้าถึงหลอดเลือดเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันการตกเลือด ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อพยายามเข้าถึงหลอดเลือด
ที่มีการเจาะเฉพาะผนังด้านหน้าของหลอดเลือดแดงต้นขา หลีกเลี่ยงเทคนิค Seldinger (ทะลแุละทะลุ) ในการเข้าถึงปลอกหุ้ม 
ควรหลีกเลี่ยงการวางปลอกเส้นเลือดดําเว้นแต่จําเป็น ขณะใส่ปลอกหุ้มหลอดเลือด ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลบนเตียงโดยให้ศีรษะ
ของเตียงและแขนขาทีไ่ด้รับผลกระทบอยู่ในตําแหน่งตรง ผูป้่วยอาจได้รับยาสําหรับ

ปวดเหมือน

จําเป็น.

การหยุดเฮปารินทันทเีมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนและการกําจัดเปลือกหลอดเลือด
ขอแนะนําอย่างยิ่งภายในหกชั่วโมงหาก APTT 50 หรือ ACT 175 (ดู ข้อควรระวัง: การทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร ) ในทุกกรณี 
ควรหยุดเฮปารินอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนถอดปลอกหลอดเลือดแดง

หลังถอดปลอกหุ้มออก ควรใช้แรงกดที่หลอดเลือดแดงต้นขาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยใชก้ารบีบอัดแบบแมนนวลหรือ
อุปกรณท์างกลสําหรับการแข็งตัวของเลือด ควรใช้แผ่นปิดแผลกดทับหลังจากการห้ามเลือด ผู้ป่วยควรนอนพักบนเตียงเป็นเวลา
หกถึงแปดชั่วโมงหลังจากถอดปลอกหุ้มหรือหยุดยา Abciximab หรือสีช่ั่วโมงหลังจากหยุดเฮปาริน แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดภาย
หลัง ควรถอดผ้าปิดแผลออกก่อนการเคลื่อนย้าย ควรตรวจสอบบริเวณที่ใสป่ลอกหุ้มและพัลส์ส่วนปลายของขาที่ได้รับผลกระทบ
บ่อยครั้งในขณะทีใ่ส่ปลอกหลอดเลือดแดงที่ต้นขาและเป็นเวลาหกชั่วโมงหลังจากถอดปลอกหลอดเลือดแดงตีบ ควรวัดและตรวจ
สอบเลือดใด ๆ เพื่อขยาย

เงื่อนไขต่อไปนีเ้กี่ยวข้องกับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของการตกเลือดและอาจเสริมด้วยผลของ Abciximabใน
การตั้งค่า: การแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ

อาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, การแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจเป็นเวลานาน (นานกว่า 70 นาที) และการ
แทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจล้มเหลว

การใช้สารละลายลิ่มเลือด สารต้านการแข็งตัวของเลือด และสารต้านเกล็ดเลือดอื่นๆ

ในการทดลอง EPIC, EPILOG และ CAPTURE Abciximab ถูกใชค้วบคู่กับเฮปารินและแอสไพริน สําหรับรายละเอียดของอัลกอ
ริธึมการต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใชใ้นการทดลองทางคลินิกเหล่านี้ โปรดดูที่ การศึกษาทางคลินิก: การต้านการแข็งตัวของ
เลือด เนื่องจาก Abciximab ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด จึงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใชร้่วมกับยาอื่นทีม่ีผลต่อการแข็งตัว
ของเลือด รวมทั้งยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก ยาแก้อักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ ไดไพริดาโมล และไท
คลีโอพิดีน

ในการทดลอง EPIC มีประสบการณ์จํากัดในการบริหาร Abciximab กับเดกซ์แทรนที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่า มักให้เดกซ์แทรนที่มีนํ้า
หนักโมเลกุลตํ่าสําหรับการใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใหย้าต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปากด้วย ในผู้ป่วย 11 รายที่ไดร้ับ
เดกซ์แทรนนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าร่วมกับ Abciximab ห้ารายมีเหตุการณเ์ลือดออกทีส่ําคัญและอีก 4 รายมีเหตุการณ์เลือดออกเล็ก
น้อย ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกทั้งห้ารายที่ไดร้ับเดกซ์แทรนที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่ามีเหตุการณ์เลือดออกมากหรือน้อย (ดู ข้อห้าม )
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มีข้อมูลทีจ่ํากัดเกี่ยวกับการใช้ Abciximab ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาละลายลิ่มเลือด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลเสริมฤทธิ์กันของ
การตกเลือด การบําบัดด้วยลิ่มเลือดจึงควรใช้อย่างรอบคอบ

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ควรตรวจนับเกล็ดเลือดก่อนทําการรักษา 2-4 ชั่วโมงหลังใหย้า Abciximab แบบครั้งเดียวและ 24 ชั่วโมงหรือก่อนปล่อย แล้ว
แต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน หากผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดลดลงเฉียบพลัน (เช่น เกล็ดเลือดลดลงเหลือน้อยกว่า 100,000

ควรกําหนดจํานวนเกล็ดเลือด
กรดเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก (EDTA), ซิเตรต และเฮปาริน ตามลําดับ เพื่อไม่ให้เกิด pseudothrombocytopenia 
เนื่องจากในหลอดทดลองปฏิสัมพันธ์ของสารกันเลือดแข็ง หากมีการตรวจสอบภาวะเกล็ดเลือดตํ่าอย่างแท้จริง ควรหยุดใช้ 
Abciximab ทันที และตรวจสอบสภาพและบําบัดอย่างเหมาะสม สําหรับผูป้่วยทีม่ีภาวะเกล็ดเลือดตํ่าในการทดลองทางคลินิก จะ
ตรวจนับเกล็ดเลือดทุกวันจนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ หากจํานวนเกล็ดเลือดของผู้ป่วยลดลงเหลือ 60,000

เฮปารินและแอสไพรินถูกยกเลิก หากจํานวนเกล็ดเลือดของผู้ป่วยลดลงตํ่ากว่า 50,000
เกล็ดเลือดถูกถ่ายเท กรณีส่วนใหญ่ของ thrombocytopenia รุนแรง เกิดขึ้นภายใน

24 ชั่วโมงแรกของการบริหาร Abciximab

และลดลงอย่างน้อย 25% จากค่าก่อนการรักษา) เพิ่มเติม ควรวาดจํานวน
เกล็ดเลือดเหล่านีใ้นสามหลอดแยกกันทีม่ี

. การฟื้นฟกูารทํางานของเกล็ดเลือด

ในกรณทีี่มีเลือดออกรุนแรงที่ไมส่ามารถควบคุมได้หรือจําเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ควรหยุดใช้ Abciximab หากการทํางานของ
เกล็ดเลือดไม่กลับมาเป็นปกติ อย่างน้อยก็อาจสามารถฟื้นฟูได้บางส่วนด้วยการถ่ายเกล็ดเลือด

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ก่อนให้ยา Abciximab ตรวจนับเกล็ดเลือด เวลาโปรทรอมบิน ACT และความผิด
ปกติของการตกเลือดทีม่ีอยู่ก่อน

ควรวัดเพื่อระบุ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมดแบบบูรณาการ อาจใช้แนวทางต่อไปนีเ้พื่อลดความเสี่ยงของการตกเลือด:

เมื่อ Abciximab เริ่มต้น
รักษาไว้ระหว่าง 60 ถึง 85 วินาทีในช่วงระยะเวลาการให้ยา Abciximab และ heparin

ถึง 24 ชั่วโมงก่อนการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ เป็น

ในระหว่างการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ ACT ควรคงไว้ระหว่าง 200 ถึง 300 วินาที

หากยังคงให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยเหล่านีภ้ายหลังการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ ควรคง APTT ไว้ระหว่าง 
60 ถึง 85 วินาที

ดิ
APTT

หรือควรตรวจ ACT ก่อนถอดปลอกหลอดเลือดแดง ไม่ควรถอดปลอกออกเว้นแต่ 50 วินาทหีรือ ACT 175 วินาที

ฝ่ายบริหาร

การบริหาร Abciximab อาจส่งผลให้เกิดการสร้างแอนติบอดีต่อต้านไคเมริกของมนุษย์ (HACA) ทีอ่าจก่อใหเ้กิดอาการแพห้รือ
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน g anaphylaxis) ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าหรือลดลง
ประโยชนเ์มื่อ readministration ของ Abciximab ในการทดลอง EPIC, EPILOG และ CAPTURE การตอบสนองของ 
HACA ในเชิงบวกเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยา Abciximab ประมาณ 5.8% ไม่มีอาการแพ้หรืออาการแพท้ี่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ด้วย Abciximab มากเกินไป

การให้ยา Abciximab แก่อาสาสมัครที่มสีุขภาพดี 29 คนซึ่งไม่ได้พัฒนาการตอบสนองของ HACA หลังจากการให้ยาครั้งแรกไม่
ไดท้ําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเภสัชจลนศาสตร์ของ Abciximab หรือการลดระดับของเกล็ดเลือด
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ความแรง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนีแ้นะนําว่าอุบัตกิารณ์ของการตอบสนองของ HACA อาจเพิ่มขึ้นหลัง
การให้ยาซํ้า การดูแลผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ HACA ในเชิงบวกหลังจากทีไ่ม่ได้รับการประเมินการใหย้าเบื้องต้นในการทดลองทาง
คลินิก

ปฏิกิริยาการแพ้

ยังไม่มีรายงานการเกิด Anaphylaxis สําหรับผูป้่วยทีไ่ด้รับยา Abciximab ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 อย่างไรก็ตาม อาจ
เกิดอาการแพ้ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ควรหยุดใชย้า Abciximab ทันที และเริ่มมาตรการช่วยชีวิตที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ปฏิกิริยาระหว่างยา

แม้ว่าจะไม่ได้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับ Abciximab อย่างเป็นระบบ แต่ Abciximab ก็ได้รับการดูแลให้กับผูป้่วยที่เป็น
โรคหัวใจขาดเลือดซึ่งรักษาควบคู่ไปกับยาหลากหลายชนิดที่ใชใ้นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และความ
ดันโลหิตสูง ยาเหล่านีร้วมถึง heparin, warfarin, beta-adrenergic receptor blockers, ตัวรับแคลเซียมแชนเนล, สาร
ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin converting, ไนเตรตทางหลอดเลือดดําและช่องปากและแอสไพริน เฮปาริน ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ยาละลายลิ่มเลือด และยาต้านเกล็ดเลือดอาจสัมพันธก์ับการมเีลือดออกเพิ่มขึ้น ผู้ป่วย

หรือปฏิกิริยาภูมิไวเกินเมื่อรักษาด้วยการวินิจฉัยหรือการรักษาอื่น ๆ
titers อาจมีแอนติบอดีต่อ
การแพ้

การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ และการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

หลอดแก้วและในร่างกายการศึกษาการกลายพันธุ์ไม่ได้แสดงผลการกลายพันธุ์ใดๆ ไม่ได้มีการศึกษาระยะยาวในสัตว์เพื่อประเมิน
ศักยภาพของสารก่อมะเร็งหรือผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ในสัตวเ์พศผู้หรือเพศเมีย

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C

ไม่ไดม้ีการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วย Abciximab ยังไม่ทราบว่า Abciximab สามารถก่อใหเ้กิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
ได้หรือไมเ่มื่อให้กับหญิงตั้งครรภ์หรืออาจส่งผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ ควรให้ Abciximab แก่หญิงตั้งครรภ์เฉพาะใน
กรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง

แม่พยาบาล

ไม่ทราบว่ายานี้ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือถูกดูดซึมอย่างเป็นระบบหลังจากการกลืนกิน เนื่องจากยาหลายชนิดขับออกมา
ในนํ้านมแม่ จึงควรให้ความระมัดระวังเมื่อให้ยา Abciximab แก่หญิงชรา

การใช้ในเด็ก

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กยังไม่ได้รับการศึกษา

อาการไม่พึงประสงค์:

เลือดออก

Abciximab มีศักยภาพทีจ่ะเพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสารกันเลือดแข็ง เช่น จากเฮปาริน สารต้าน
การแข็งตัวของเลือดอื่นๆ หรือยาละลายลิ่มเลือด เลือดออกในการทดลองระยะที่ 3 ถูกจัดประเภทเป็นหลัก เล็กน้อย หรือไม่มนีัย
สําคัญตามเกณฑ์ของการละลายลิ่มเลือดในกลุ่มศึกษากล้ามเนื้อหัวใจตาย (7) เหตุการณ์เลือดออกทีส่ําคัญถูกกําหนดให้เป็นเลือด
ออกในกะโหลกศีรษะหรือฮีโมโกลบินลดลงมากกว่า 5 ส่วนน้อย
เหตุการณ์เลือดออก ได้แก่ ภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การตกเลือดที่เกิดขึ้นเอง การสังเกตการสูญเสียเลือดด้วย
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ฮีโมโกลบินลดลงมากกว่า 3
เว็บไซต์ทีม่ีเลือดออก เหตุการณ์เลือดออกเล็กน้อยถูกกําหนดใหเ้ป็นฮีโมโกลบินลดลงน้อยกว่า 3 ลดลงในฮีโมโกลบิ
นระหว่าง 3-4 โดยไม่มีการสังเกตเลือดออก ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการถ่ายเลือด
จํานวนหน่วยของเลือดทีเ่สียไปประเมินได้จากการปรับวิธกีาร Landefeld, et

หรือฮโีมโกลบินลดลงอย่างน้อย 4 โดยไม่ต้องระบุ
หรือ

ในการทดลอง EPIC ซึ่งใช้สูตรขนาดยาเฮปารินมาตรฐานที่ไม่ได้ปรับนํ้าหนัก ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดระหว่างการรักษาด้วย 
Abciximab คือเลือดออกในช่วง 36 ชั่วโมงแรก ดิ สาขาวิชาเอก
เลือดออก เลือดออกเล็กน้อย และการถ่ายผลิตภัณฑ์เลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ประมาณ 70% ของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วย Abciximab ที่มีเลือดออกมากมีเลือดออกทีบ่ริเวณหลอดเลือดแดงทีข่าหนีบ ผูป้่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา Abciximab 
ยังมีอุบัติการณเ์ลือดออกที่สําคัญจากทางเดินอาหาร, ทางเดินปัสสาวะ,

และไซต์อื่นๆ

อัตราการเลือดออกลดลงในการทดลอง CAPTURE และลดลงอีกในการทดลอง EPILOG โดยใชสู้ตรการให้ยาที่ปรับเปลี่ยนและ
เทคนิคการจัดการผู้ป่วยทีเ่ฉพาะเจาะจง ใน EPILOG การใชเ้ฮปารินและการใชย้า Abciximab การกําจัดปลอกหุ้มและแนวทาง
การเข้าถึงหลอดเลือดแดงที่อธิบายไว้ในข้อควรระวัง อุบัตกิารณข์องการตกเลือดที่สําคัญในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย 
Abciximab และเฮปารินขนาดตํ่าทีป่รับนํ้าหนักไม่แตกต่างจากในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก .

การวิเคราะหก์ลุ่มย่อยในการทดลอง EPIC และ CAPTURE พบว่า
ในผู้ป่วย Abciximab นํ้าหนัก 75 กก. ในการทดลอง EPILOG ซึ่งใชย้าเฮปารินทีป่รับนํ้าหนัก อัตราการตกเลือดที่สําคัญที่ไม่ใช่ 
CABG สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วย Abciximab ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมากตามกลุ่มย่อยของนํ้าหนัก

เลือดออกมากพบได้บ่อยขึ้น

แม้ว่าข้อมูลจะมจีํากัด แต่การรักษาด้วย Abciximab ไม่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออกมากเกินในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด CABG (
ช่วงในกลุ่มการรักษาทั้งหมดอยู่ที่ 3-5% ใน EPIC และ ในการจับภาพ
และการทดลอง EPILOG) ผู้ป่วยบางรายทีม่ีเลือดออกเป็นเวลานานได้รับการถ่ายเกล็ดเลือดเพื่อแก้ไขเวลาเลือดออกก่อนการ
ผ่าตัด (ดขู้อควรระวัง: การฟื้นฟูการทํางานของเกล็ดเลือด)

อัตราการเลือดออกที่สําคัญ เลือดออกเล็กน้อย และเหตุการณ์เลือดออกทีต่้องได้รับการถ่ายเลือดในการทดลอง EPIC, 
CAPTURE และ EPILOG แสดงในตารางที่ 4 อัตราการเกิดเลือดออกเล็กน้อยไม่รวมอยู่ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ไม่ใช่ CABG เลือดออกในมหากาพย์ EPILOG และการทดลองจับภาพ

จํานวนผูป้่วยที่มีเลือดออก

มหากาพย:์

Abciximab
(ยาลูกกลอน + ยาฉีด)

= 708)
ยาหลอก

= 696)

วิชาเอก"
ส่วนน้อย
ต้องการ

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

64 (9.2)
1 4 (2.0)

การจับกุม:
ยาหลอก

=
Abciximab

=

วิชาเอก"
ส่วนน้อย
ต้องการ

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

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

บทประพันธ์:
แอบซิซิแมบ +

เฮปารินขนาดมาตรฐาน
แอบซิซิแมบ +

เฮปารินขนาดตํ่า
= 935)

ยาหลอก
= 939)

วิชาเอก"
ส่วนน้อย
ต้องการ

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)

“ผู้ป่วยที่มีเลือดออกมากกว่าหนึ่งประเภทจะถูกนับเพียงครั้งเดียวตามการจําแนกประเภททีร่้ายแรงที่สุด ผู้ป่วยทีม่เีหตุการณ์เลือดออกหลาย
ครั้งในประเภทเดียวกันจะถูกนับครั้งเดียวภายในการจําแนกประเภทนั้น

เม็ดเลือดแดงหรือเลือดครบส่วน

การตกเลือดในกะโหลกศีรษะและโรคหลอดเลือดสมอง

อุบัติการณร์วมของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะและโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ม่เป็นเลือดออกในการทดลองทั้ง 3 ฉบับไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การตกเลือดในกะโหลกศีรษะคือ

สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกและ
สําหรับผูป้่วยทีไ่ด้รับยาหลอกและ

112 สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Abciximab อุบัติการณข์อง
112 สําหรับผู้ป่วย Abciximab

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

ในการทดลองทางคลินิก ผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย Abciximab มีแนวโน้มมากกว่าผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอกเพื่อลดจํานวนเกล็ดเลือด 
อัตราของ
การทดลอง CAPTURE และ EPILOG ที่ตามมา (ตารางที่ 5)

และการถ่ายเลือดลดลงใน
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ตารางที่ 5

ภาวะเกล็ดเลือดตํ่าและเกล็ดเลือด

ยาหลอก +
ขนาดมาตรฐาน

เฮนาริน

แอบซิซิแมบ +
ขนาดมาตรฐาน

เฮนาริน

แอบซิซแิมบ +
ปริมาณตํ่า
เฮปาริน

จํานวนผู้ป่วยทีล่งทะเบียนทั้งหมด
มหากาพย์

การจับกุม
EPILOG

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

ผู้ป่วยทีม่เีกล็ดเลือดลดลงถึง
ของผู้ป่วยเหตุการณ์

มหากาพย์

การจับกุม
EPILOG

ผู้ป่วยทีม่ีเกล็ดเลือดลดลงถึง

0.7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__

0.4

มหากาพย์

การจับกุม
EPILOG

ผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือด

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

มหากาพย์

การจับกุม
EPILOG

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

ด้วยการนับจํานวนเกล็ด
เลือดของ

รวมถึงผูป้่วยที่ได้รับการถ่ายเกล็ดเลือดเนื่องจากภาวะเกล็ดเลือดตํ่าหรือสาเหตุอื่นใด

รวมอยูใ่นหมวดผู้ป่วยด้วย

อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

ตารางที่ 6 แสดงอาการไม่พึงประสงคอ์ื่น ๆ นอกเหนือจากเลือดออกและภาวะเกล็ดเลือดตํ่าจากการทดลอง EPIC, EPILOG และ CAPTURE ที่
รวมกันซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ใชย้าลูกกลอนร่วมกับแขนฉีดทีอุ่บัติการณม์ากกว่า 0 5%
สูงกว่าผู้ทีไ่ด้รับยาหลอก
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ตารางที่ 6
เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาในหมู่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ บทส่งท้าย และการทดลองจับภาพ

ยาหลอก
= 2226)

Bolus Infusion

จํานวนผู้ป่วย
ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ความดันเลือดตํ่า
หัวใจเต้นช้า

230 (10.3)
79 (3.5)

447 (14.4)
140 (4.5)

ระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้
อาเจียน
อาการปวดท้อง

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

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

เบ็ดเตล็ด
ปวดหลัง
อาการเจ็บหน้าอก

ปวดศีรษะ
ปวดบริเวณทีเ่จาะ
อาการบวมนํ้าที่อุปกรณ์ต่อพ่วง

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)

นักวิจัยรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์เพิ่มเติมต่อไปนีจ้ากการทดลอง EPIC, EPILOG และ CAPTURE สําหรับผู้ป่วยที่ไดร้ับยา
ลูกกลอนร่วมกับยา Abciximab ที่ ซึ่งน้อยกว่า 0.5%
สูงกว่าผู้ป่วยในกลุ่มยาหลอก

หัวใจและหลอดเลือดระบบ-ventricular 
arteriovenous fistula
เส้นเลือดอุดตัน

อิศวร
บล็อก AV ที่ไม่สมบูรณ์

thrombophlebitis (0.1%);

โป่งพอง
หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ใจสั่น
บล็อก AV ที่สมบูรณ์

ระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย (1. อืด กรดไหลย้อน (0.1%);

Hemic และนํ้าเหลืองระบบ-โรคโลหิตจาง เม็ดเลือดขาว (OS%), petechiae (0.2%);

ระบบ-เวียนศีรษะ
ความสับสน (0.5%) ของกล้ามเนื้อหดตัว

ความวิตกกังวล ความคิดทีผ่ิดปกติ
อาการโคม่า hypertonia

ความปั่นป่วน

ภาพซ้อน (0.1%);
สะกดจิต

ระบบทางเดินหายใจระบบปอดบวม
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ปอดเส้นเลือด

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
รอนชี (0.1%);

หลอดลมอักเสบ (0.3%) หลอดลมหดเกร็ง

ระบบปวดกล้ามเนื้อ (0.2%);

อวัยวะเพศระบบ-ปัสสาวะ
โรคกระเพาะปัสสาวะ (0.

การเก็บรักษา
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้(0.

ปัสสาวะไม่ออก ต่อมลูกหมากอักเสบจากการทํางาน
ของไตผิดปกติ

บ่อย

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น (1
บวมนํ้า แผล

อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (0.7%) ฝีฝี
ฝีเย็บ เซลลูไลติ

สซีีด โรคเบาหวาน
การอักเสบ(0. ความเป็นพิษของยา (0.1%)

อาการคัน (0.5%)
ความเย็นรอบนอก

ภาวะโพแทสเซียมสูง
การมองเห็นผิดปกติ

ปวดบริเวณทีฉ่ีด (Ol%) ปากแห้ง ท้องโต(0.
การปะทุ
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ยาเกินขนาด:

ไม่มีประสบการณ์การใชย้าเกินขนาดในการทดลองทางคลินิกของมนุษย์

ปริมาณและการบริหาร:

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Abciximab ได้รับการตรวจสอบด้วยการใช้เฮปารินและแอสไพรินร่วมกันตามที่อธิบายไว้ใน
การศึกษาทางคลินิกเท่านั้น

ในคนไข้ที่ล้มเหลวในการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ ควรหยุดการให้ Abciximab อย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยัน
ประสิทธิภาพของ Abciximab ในสภาพแวดล้อมนั้น

ในกรณีทีเ่ลือดออกรุนแรงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการกดทับ ควรหยุดใช้ Abciximab และ heparin ทันที

ปริมาณที่แนะนําของ Abciximab ในผู้ใหญ่คือ 0.25
ก่อนเริ่มการแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่องที0่.125

(สูงสุด10 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

ยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดําให้ IO-60 นาที

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแบบแผนและผู้ทีว่างแผนจะเข้ารับการผ่าตัด
หลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง อาจไดร้ับการรักษาด้วย Abciximab 0.25 ทางหลอดเลือดดํา

ยาลูกกลอนตามด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 18 ถึง 24 ชั่วโมง 10 สรุปหนึ่งชั่วโมงหลังจาก
การแทรกแซงของหลอดเลือดหัวใจ

คําแนะนําในการบริหาร

1. ควรตรวจดูผลิตภัณฑ์ยาทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคก่อนดําเนินการ ไม่ควรใช้ยา Abciximab ทีม่ีอนุภาคทึบแสง
อย่างเห็นไดช้ัด

2. ควรคาดการณ์ปฏิกิริยาภูมไิวเกินเมื่อใดก็ตามที่ใหส้ารละลายโปรตีนเช่น Abciximab ควรใช้ Epinephrine, dopamine, 
theophylline, antihistamines และ corticosteroids ในทันที หากมีอาการของอาการแพ้หรือภูมิแพ้ ควรหยุดให้ยาและ
ให้การรักษาที่เหมาะสม

3. เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาทางหลอดเลือดทั้งหมด ควรใช้ขั้นตอนปลอดเชื้อในระหว่างการใหย้า Abciximab

4.ถอน Abciximab จํานวนทีจ่ําเป็นสําหรับการฉีดโบลัสลงในกระบอกฉีดยา กรองยาลูกกลอนที่ฉีดโดยใช้ตัวกรอง 0.2 หรือ 
0.22 ทีป่ราศจากเชื้อ ปลอดเชื้อ จับโปรตีนตํ่า (เมอร์ค หรือเทียบเท่า).

5. ถอน Abciximab จํานวนที่จําเป็นสําหรับการฉีดยาอย่างต่อเนื่องในหลอดฉีดยา ใสล่งในภาชนะทีเ่หมาะสมของนํ้าเกลือ 0.9% 
หรือเดกซ์โทรส 5% ทีผ่่านการฆ่าเชื้อแล้วใส่ในอัตราทีค่ํานวณได้โดยใช้ปั๊มแช่แบบต่อเนื่อง ควรกรองการแช่อย่างต่อเนื่องเมื่อ
ผสมโดยใชส้ารฆ่าเชื้อที่ไม่ใช่ pyrogenic

ตัวกรองเข็มฉีดยา 0.2 หรือ 0.22 ที่จับโปรตีน (Millipore
ใช้ 0.2 หรือ 0.22 แบบอินไลน์ ปลอดเชื้อ ปลอดสารก่อมะเร็ง จับกับโปรตีนตํ่า 0.2 
หรือ 0.22 ทิ้งส่วนทีไ่ม่ได้ใช้เมื่อสิ้นสุดการแช่

หรือเทียบเท่า) หรือตามการบริหาร
ตัวกรอง (แอ๊บบอต หรือเทียบเท่า).

6. ไม่มีการแสดงความไมล่งรอยกันกับของเหลวที่ให้ทางหลอดเลือดดําหรือยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ใชก้ันทั่วไป อย่างไร
ก็ตาม ควรให้ Abciximab แยกทางหลอดเลือดดําเมื่อใดก็ตามทีเ่ป็นไปได้และไม่ควรผสมกับยาอื่น ๆ
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7. ไม่พบความไม่เข้ากันกับขวดแก้ว ถุงโพลไีวนิลคลอไรด์และชุดดูแล

วิธีการจัดหา:

Abciximab 2 มใีห้ใน5 ขวดทีม่ี 10 มก. 0002-7 140-O 1).

ขวดควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส (36 
จนถึงปัจจุบัน ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ที่เหลืออยูใ่นขวด

อย่าแช่แข็ง ดีอู๋ไม่สั่น อย่าใชเ้กินวันหมดอายุ

ข้อมูลอ้างอิง:

1. เฉิง เจ, เอลลิส เอสจี, จอร์จ บี.เอส. เภสัชพลศาสตร์ของไคเมอริก ไกลโคโปรตีน IIb/IIIa แอนติบอดีต้านเกล็ดเลือดแบบอินทีกริน 
Fab ในการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความเสี่ยงสูง การไหลเวียน; 1764.

2. Simoons ML, de Boer MJ, van der Brand MJBM และอื่นๆ การทดลองแบบสุ่มของตัวบล็อกตัวรับเกล็ดเลือด GPIIb/IIIa ในโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบทีไ่ม่เสถียรทีท่นไฟ

3. นักสืบ EPIC การใช้ a
ในการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจทีม่ีความเสี่ยงสูง นูภ๋าษาอังกฤษ

แอนติบอดทีี่ต่อต้านตัวรับไกลโคโปรตีน IIb/IIIa ของเกล็ดเลือด
1.

4. Top01 EJ, Califf RM, Weisman HF และอื่น ๆ การทดลองแบบสุ่มของการแทรกแซงหลอดเลือดด้วยแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด
integrin เพื่อลดการเกิด retenosis ทางคลินิก: ผลลัพธ์ใน 6 เดือน ล-886.

5. ผู้สืบสวน EPILOG เกล็ดเลือดไกลโคโปรตีน percutaneous 
coronary revascularization นูภ๋าษาอังกฤษ
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