
Абциксимаб

За интравенозно приложениеОПИСАНИЕ:

абциксимаб,
свързва се с гликопротеина (GP)

е Fab фрагмент на химерния човек-миша
рецептор на човешки тромбоцити и инхибира тромбоцитната агрегация.

антитяло Абциксимаб

Химерното
Fab фрагментът се пречиства от супематант на клетъчна култура чрез серия от стъпки, включващи специфични процедури за вирусна 
инактивация и отстраняване, смилане с папаин и колонна хроматография.

антитялото се произвежда чрез непрекъсната перфузия в клетъчна култура на бозайници. 47 615 далтона

е бистър, безцветен, стерилен, непирогенен разтвор за интравенозно (IV) приложение. Всеки флакон за еднократна употреба

на абциксимаб в буфериран разтвор 7.2) от 0,01 М натриев фосфат, 0,15 М натрийсъдържа 2
хлорид и 0,00 1% полисорбат 80 във вода за инжекции. Не се добавят консерванти.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ:

Общ

Абциксимаб се свързва с непокътнатите тромбоцити

рецептори и основният рецептор на повърхността на тромбоцитите, участващ в агрегацията на тромбоцитите. Абциксимаб инхибира 
агрегацията на тромбоцитите, като предотвратява свързването на фибриноген, фактор на фон Вилебранд и други адхезивни молекули с

рецепторни места върху активирани тромбоцити. Смята се, че механизмът на действие включва пространствени пречки

и/или конформационни ефекти за блокиране на достъпа на големи молекули до рецептора, а не директно взаимодействие с RGD 
(аргинин-глицин-аспарагинова киселина) мястото на свързване на

рецептор, който е член на интегриновото семейство на адхезия

Предклиничен опит

Максимално инхибиране на тромбоцитната агрегация е наблюдавано, когато Abciximab. При 
нечовекоподобни примати абциксимаб болус дозира от 0,25 най-малко 80% от тромбоцитните 
рецептори и напълно инхибира агрегацията на тромбоцитите. временна след болус доза, но 
рецепторната блокада може да се продължи при
инфузия. Инхибиторните ефекти на Abciximab са значително обърнати чрез трансфузия на тромбоцити при 
маймуни. Антитромботичната ефикасност на прототипните антитела [миши Fab and и Абциксимаб беше
оценени при кучешки, маймунски и павиани модели на тромбоза на коронарна, каротидна и феморална артерия. Дози на миша 
версия на или Abciximab, достатъчен да произведе висококачествена 80%) GPIIb/IIIa рецепторна блокада
предотвратява остра тромбоза и дава по-ниски нива на тромбоза в сравнение с аспирин и/или хепарин.

80% от рецепторите бяха блокирани

като цяло постигната блокада на при 
Инхибиране на тромбоцитната функция е

чрез непрекъснато интравенозно приложение

Фармакокинетика

След интравенозно болусно приложение, свободните плазмени концентрации на Abciximab намаляват бързо с начален 
полуживот по-малко от 10 минути и полуживот на втората фаза от около 30 минути, вероятно свързан със свързването с 
тромбоцитните GPIIb/IIIa рецептори. Функцията на тромбоцитите обикновено се възстановява в продължение на 48 часа, 
въпреки че Abciximab остава в кръвообращението за 15 дни или повече в състояние, свързано с тромбоцити. Интравенозно 
приложение на 0,25 болус доза Abciximab, последвана от непрекъсната инфузия на 10 (или а

инфузия с коригирано тегло от 0,125 мин. до максимум 10 произвежда приблизително постоянно безплатно

плазмени концентрации по време на цялата инфузия. В края на периода на инфузия свободните плазмени концентрации падат 
бързо за приблизително шест часа, след което намаляват с по-бавна скорост.
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Фармакодинамика

Интравенозно приложение при хора на единични болус дози Abciximab от 0,15
предизвика бързо дозозависимо инхибиране на функцията на тромбоцитите, измерено чрез vivo тромбоцитна агрегация в 
отговор на аденозин дифосфат (ADP) или чрез удължаване на времето на кървене. При двете най-високи дози (0,25 и 0,30

на два часа след инжектирането, над 80% от рецепторите бяха блокирани и тромбоцитите

агрегирането в отговор на 20 ADP беше почти премахнато. Средното време на кървене се увеличава до над 30 минути и 
при двете дози в сравнение с изходна стойност от приблизително пет минути.

до 0,30

Интравенозно приложение при хора на единична болус доза от 0,25 10
за периоди от 12 до 96 часа, произведени дълготрайно висококачествени

инхибиране на функцията на тромбоцитите (ех vivo тромбоцитна агрегация в отговор на 5

изходно ниво и време на кървене повече от 30 минути) за продължителността на инфузията при повечето пациенти. Подобни 
резултати са получени при коригирана по тегло инфузионна доза (0,125 мин. до максимум 10 беше
прилага се при пациенти с тегло до 80 кг. Резултати при пациенти, получили 0,25 болус, последван от 5

инфузия за 24 часа показва подобна първоначална рецепторна блокада и инхибиране на тромбоцитната агрегация, но
отговорът не се поддържа през целия период на инфузия.

последвано от непрекъсната инфузия на
рецепторна блокада 80%) и 

или 20 ADP по-малко от 20% от

Ниски нива на
След прекратяване на инфузията на Abciximab, функцията на тромбоцитите постепенно се връща към нормалното. Времето на кървене 

се върна до 12 минути в рамките на 12 часа след края на инфузията при 15 от 20 пациенти и в рамките на 24

часа при 18 от 20 пациенти (90%). тромбоцитната агрегация в отговор на 5 ADP се връща до 50% от
изходно ниво в рамките на 24 часа след края на инфузията при 11 от 32 пациенти (34%) и в рамките на 48 часа при 23 от 32 
пациенти (72%). В отговор на 20 ADP, напрvivoтромбоцитната агрегация се връща до 50% от изходното ниво в рамките на 24 
часа при 20 от 32 пациенти (62%) и в рамките на 48 часа при 28 от 32 пациенти (88%).

рецепторна блокада е налице за повече от 10 дни след прекратяване на инфузията.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Abciximab е проучен в три клинични проучвания Фаза 3, като всички оценяват ефекта на Abciximab при пациенти, подложени 
на перкутанна коронарна интервенция: при пациенти с висок риск от внезапно затваряне на лекувания коронарен съд (EPIC), в 
по-широка група пациенти ( EPILOG) и при пациенти с нестабилна ангина, които не отговарят на конвенционалната 
медицинска терапия (CAPTURE). Перкутанната интервенция включва балонна ангиопластика, атеректомия или поставяне на 
стент. Всички проучвания включват използването на различни съпътстващи схеми на дозиране на хепарин и, освен ако не е 
противопоказано, аспиринът (325 mg) се прилага перорално два часа преди планираната процедура и след това веднъж 
дневно.

EPIC е многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на Abciximab при пациенти, подложени на перкутанна 
транслуминална коронарна ангиопластика или атеректомия (3). В проучването EPIC 2099 пациенти на възраст между 26 и 83 години, 
които са били с висок риск от внезапно затваряне на лекувания коронарен съд, са били разпределени на случаен принцип за едно от 
трите лечения: 1) болус с абциксимаб (0,25 последвано от инфузия на абциксимаб (10 за 12
часа (болус плюс инфузионна група); 2) болус на абциксимаб (0,25 последвано от плацебо инфузия (болус
група), или; 3) плацебо болус, последван от инфузия на плацебо (плацебо група). Пациенти с висок риск по време 
на или след перкутанна коронарна интервенция се определят като тези с нестабилна стенокардия или миокарден 
инфаркт без Q тези с остър миокарден инфаркт на Q в рамките на 12 часа от симптома
начало и тези, които са били с висок риск поради коронарна морфология и/или клинични характеристики. 

Лечението с изследвано средство във всяка от трите рамена е започнато IO-60 минути преди началото на
перкутанна коронарна интервенция. пациентите първоначално са получили интравенозен болус с хепарин (10 000 до 12 000 единици) 
и от до 3 000 единици след това до максимум 20 000 единици по време на перкутанна коронарна
интервенция. Инфузията на хепарин продължава 12 часа, за да се поддържа терапевтично повишаване на активираното частично 

тромбопластиново време пъти нормално).
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Основната крайна точка е настъпването на някое от следните събития в рамките на30дни на перкутанна коронарна 
интервенция: смърт, инфаркт на миокарда (МИ) или необходимост от спешна интервенция за повтаряща се исхемия [т.е. 
спешна перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика, спешна операция на коронарен артериален байпас (CABG), 
коронарен стент или балонна помпа]. 30-дневните (Kaplan-Meier) първични крайни случаи на събития за
всяка терапевтична група чрез анализ на намерение за лечение на всички рандомизирани пациенти е показана в таблица. 4,5% 
по-ниска честота на честотата на първичната крайна точка в групата на лечение с болус плюс инфузия, в сравнение с групата на 
плацебо, е статистически значима, докато 1,3% по-ниска честота в групата на болус лечение не е била. По-ниска честота на 
първичната крайна точка е наблюдавана в рамото на лечение с болус плюс инфузия и за трите високорискови подгрупи: 
пациенти с нестабилна стенокардия, пациенти, проявили се в рамките на 12 часа от началото на симптомите на остър 
миокарден инфаркт и пациенти с други високи -рискови клинични и/или морфологични характеристики (3). Ефектът от 
лечението е най-голям в първите две подгрупи и най-малък в третата подгрупа.

маса 1
ПРОЦЕС НА СЪБИТИЯТА НА ПЪРВИЧНА КРАЙНА ТОЧКА ПРИ 30-ДНЕВЕН ЕПИЧЕН ПРОБЕН ИЗПИТ

Abcixhnab
Болус

Абциксимаб болус
+ ИнфузияПлацебо

Брой пациенти

Смърт, МИ или спешна интервенция"
р-стойност спрямо плацебо

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

59 (8,3)
0,008

Компоненти на първичния
смърт
Остри инфаркти на миокарда при преживели 
пациенти Спешни интервенции при преживели 
пациенти без остър миокарден инфаркт

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)

които са преживели повече от едно събитие през първите 30 дни се отчитат само веднъж.

се отчитат само веднъж при най-сериозния компонент (смърт, остър МИ, спешна интервенция).

Честотите на първичните крайни събития в групата на лечение с болус плюс инфузия са намалени предимно през 
първите 48 часа и тази полза се поддържа чрез заслепени оценки на 30 и шест месеца (4). В
месец последващо посещение, тази честота на събитията остава по-ниска в рамото с болус плюс инфузия (12,3%), отколкото в рамото на плацебо

спрямо плацебо).

EPILOG е рандомизирано, двойно-сляпо, многоцентрово, плацебо-контролирано проучване, което оценява Abciximab в широка 
популация от пациенти, подложени на перкутанна коронарна интервенция (с изключение на пациенти с инфаркт на миокарда и 
нестабилна стенокардия, отговарящи на високия риск EPIC EPILOG тества хипотезата, че използването на a
Ниски дози, коригиран с теглото режим на хепарин, ранно отстраняване на феморалната артериална обвивка, подобрено управление на мястото 

за достъп и корекция на теглото на инфузионната доза Abciximab могат значително да намалят скоростта на кървене, като същевременно 

поддържат ефикасността, наблюдавана в проучването EPIC. EPILOG беше проучване с три терапевтични групи: Abciximab плюс стандартна доза, 

хепарин с корекция на теглото; Абциксимаб плюс ниска доза, коригирано теглото и плацебо
стандартна доза, хепарин с корекция на теглото. Болусната доза абциксимаб е същата като използваната в проучването EPIC

Болусно приложение на 100 U/kg хепарин с коригирано тегло за постигане на активирано време на съсирване (ACT) от 300 секунди 
(максимален начален болус 10 000 единици).

Болусно приложение на 70 хепарин с коригирано тегло за постигане на активирано време на съсирване (ACT) от 200 секунди 
(максимален начален болус 7000 единици).
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(0,25
Специфични процедури за управление на пациента и мястото за достъп, както и силна препоръка за ранна обвивка

но дозата за продължителна инфузия е коригирана теглото при пациенти до 80 (0,125

отстраняването също бяха включени в изпитването, както е описано в ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. Опитът EPILOG постигна
цел за намаляване на скоростта на кървене при запазване на ефикасността: при лечението с Abciximab кървенето не 
се различава значително от това в рамото на плацебо (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Кървене).

майор

Първичната крайна точка на проучването EPILOG е съставът от смърт или МИ, настъпили в рамките на 30 дни след перкутанна 
коронарна интервенция. Съставът от смърт, МИ или спешна интервенция беше важна вторична крайна точка. Както се вижда в 
проучването EPIC, крайните събития в групата на лечение с Abciximab са намалени най-вече през първите 48 часа и тази полза 
се поддържа чрез заслепени оценки на 30 дни и шест месеца. Честотата на крайната точка (Kaplan-Meier) на 30-ия ден е 
показана в Таблица 2 за всяка лечебна група чрез анализ на намерение за лечение на всички 2792 рандомизирани пациенти. 
При шестмесечното последващо посещение, честотата на събитията за смърт, инфаркт или повторна (спешна или неспешна) 
интервенция остава по-ниска в рамена на лечение с Abciximab (22,3% и

съответно за рамото със стандартна и ниска доза хепарин), отколкото в рамото на плацебо (25,8%) и
честотата на събитията за смърт, миокарден инфаркт или спешна интервенция е значително по-ниска в рамена на лечение с Abciximab (8,3% и

съответно за рамото със стандартна и ниска доза хепарин), отколкото в рамото на плацебо (14,7%). В
пропорционалните намаления на честотата на крайните събития са сходни, независимо от вида на използваната коронарна интервенция 

(балонна ангиопластика, атеректомия или поставяне на стент). Оценката на риска, използвайки клиничните/морфологични критерии на 

Американския колеж по кардиология/Американската асоциация на сърцето, има голяма вариабилност между наблюдателите. Следователно 

подгрупа с нисък риск не може да бъде възпроизводимо идентифицирана, в която да се оцени ефикасността.

Таблица 2

ЦЕНИ НА СЪБИТИЯТА В КРАЙНА ТОЧКА НА 30 ДНИ ИЗПИТВАНЕ НА ЕПИЛОГ

Плацебо +
Стандартна доза

хепарин

Абциксимаб +
Стандартно

Доза хепарин

Абциксимаб +
Ниска доза

хепарин

Брой пациенти

Смърт или MI”
р-стойност спрямо плацебо

85 (9.1) 38 (4.2)
ко.00 1

35 (3,8)
ко.00 1

Смърт, МИ или спешна интервенция"
р-стойност спрямо плацебо

Компоненти на Composite
смърт
Остри инфаркти на миокарда при преживели 
пациенти Спешни интервенции при преживели 
пациенти без остър миокарден инфаркт

109 (11,7) 49 (5.4)
ко.00 1

48 (5.2)
ко.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)

които са преживели повече от едно събитие през първите 30 дни се отчитат само веднъж.

се отчитат само веднъж при най-сериозния компонент (смърт, остър МИ, спешна интервенция).

Болусно приложение от 0,25, 
последвано от 0,125 мин. инфузия (максимум 10

Абциксимаб 10 до 60 минути преди перкутанна коронарна интервенция незабавно
за 12 часа
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CAPTURE е рандомизирано, двойно-сляпо, многоцентрово, плацебо-контролирано проучване за употребата на 
Abciximab при пациенти с нестабилна ангина, които не отговарят на конвенционална медицинска терапия, за които е 
планирана перкутанна коронарна интервенция, но не е извършена незабавно (6). За разлика от проучванията EPIC и 
EPILOG, проучването CAPTURE включва прилагането на плацебо или Abciximab, започващо 18 до 24 часа преди

коронарна интервенция и продължава до един час след приключване на интервенцията.

Пациентите са оценени като страдащи от нестабилна стенокардия, които не отговарят на 
конвенционалната медицинска терапия, ако са имали поне един епизод на миокардна исхемия 
въпреки почивката на легло и поне два часа терапия с интравенозен хепарин и перорални или 
интравенозни нитрати. Тези пациенти бяха включени в проучването CAPTURE, ако по време на 
скринингова ангиограма се установи, че имат коронарна лезия, податлива на перкутанна 
коронарна интервенция. Пациентите получават болус доза и интравенозна инфузия на плацебо 
или Abciximab за 18 до 24 часа. В края на периода на инфузия интервенцията е извършена. 
Инфузията на абциксимаб или плацебо е прекратена един час след интервенцията.

Дозата на абциксимаб беше 0,25
Проучването CAPTURE включва коригиране на теглото на стандартната доза хепарин само по време на провеждането на 
интервенцията, но не изследва ефекта от по-ниска доза хепарин и артериалните обвивки са оставени на място за 
приблизително 40 часа. Първичната крайна точка на проучването CAPTURE е появата на някое от следните събития в рамките 
на 30 дни след перкутанна коронарна интервенция: смърт, МИ или спешна интервенция. 30-дневните (Kaplan-Meier) първични 
крайни събития за всяка терапевтична група чрез анализ на намерение за лечение на всички 126,5 рандомизирани пациенти 
са показани в Таблица 3.

болус, последван от непрекъсната инфузия със скорост 10 В

Таблица 3

ПРОЦЕНТ НА   СЪБИТИЕ НА ПЪРВИЧНА КРАЙНА ТОЧКА ПРИ 30-ДНИ ПРОБЕН ЗАХВАТ

Плацебо Абциксимаб

Брой пациенти

Смърт, МИ или спешна интервенция"
р-стойност спрямо плацебо

Компоненти на първичния
смърт
МИ при преживели пациенти

Спешна интервенция при преживели 
пациенти без остър МИ

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)

които са преживели повече от едно събитие през първите 30 дни се отчитат само веднъж. Спешно
интервенциите включват всяка непланирана перкутанна коронарна интервенция след планираната 
интервенция, както и всяко поставяне на стент за незабавна проходимост и всяко непланирано CABG или 
използване на балонна помпа.

се отчитат само веднъж под най-сериозния компонент интервенция).

30-дневните резултати са в съответствие с резултатите от EPIC, с най-голям ефект върху миокардния инфаркт и 
компонентите за спешна интервенция на съставната крайна точка. Като вторични крайни точки, компонентите 
на съставната крайна точка бяха анализирани отделно за периода преди перкутанната коронарна интервенция и 
периода от началото на интервенцията до ден 30. Най-голямата разлика в МИ се наблюдава в периода след 
интервенцията: честотата на МИ са по-ниски в групата на Abciximab в сравнение с плацебо (Abciximab

плацебо 6,1%). Имаше и намаление на МИ, настъпило преди перкутанната коронарна интервенция

етикет 1 5



(Абциксимаб
настъпили в периода след интервенцията. Не е наблюдаван ефект върху смъртността и в двата периода. След шест месеца на 
проследяване, съставната крайна точка на смърт, МИ или повторна интервенция (спешна или неспешна) не се различава 
между групите Abciximab и плацебо (Abciximab 3 плацебо р-0,77).

плацебо 2,0%). Свързано с абциксимаб намаляване на честотата на спешна интервенция

Смъртността е необичайна и в трите проучвания, EPIC, EPILOG и CAPTURE. Подобни нива на смъртност се наблюдават във 
всички рамена във всяко проучване. И в трите проучвания честотата на острия МИ е значително по-ниска в групите, лекувани с 
Abciximab. Процентът на спешни интервенции също е по-нисък в групите, лекувани с Abciximab в тези проучвания.

Антикоагулация: Поради честотата на кървене, наблюдавана в проучването EPIC, режимите на дозиране на съпътстващ 
хепарин и целевите нива за антикоагулация се променят последователно в проучванията CAPTURE и EPILOG. Тези 
модифицирани режими на дозиране, комбинирани с други мерки за управление на пациентите, са свързани с намалена 
честота на кървене (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Кървене)

Проучване EPILOG: Теглото на хепарина беше коригирано във всички рамена на лечение. Изходен ACT беше определен преди 
перкутанната коронарна интервенция. В групата с ниски дози хепарин на проучването, хепаринът се прилага, както следва:

Първоначалният болус на хепарин се основава на резултатите от изходното ACT, съгласно следната 
схема:

ACT 150 секунди: приложете 70 U/kg хепарин 
ACT 150
ДЕЙСТВАЙТЕ

199 секунди: прилага се 50 
секунди: не се прилага хепарин

хепарин

Допълнителни 20 U/kg хепарин болуса бяха дадени за постигане и поддържане на ACT от 200 секунди по време на 
процедурата.

Прекратяване на приема на хепарин веднага след процедурата и отстраняване на артериалната обвивка в рамките на шест 
часа бяха силно препоръчани в проучването. Ако е клинично показана продължителна терапия с хепарин или забавено 
отстраняване на обвивката, хепаринът е коригиран, за да поддържа APTT на целта от 60 до 85 секунди.

CAPTURE опит:
Антикоагулацията е започната с интравенозна инфузия на хепарин за постигане на целеви APTT от 60 до 85 секунди. 
Инфузията на хепарин не беше равномерно коригирана по теглото в това проучване. Инфузията на хепарин се 
поддържа по време на инфузия на Abciximab и се коригира за постигане на ACT от 300 секунди или APTT от 70 секунди 
по време на перкутанната коронарна интервенция. След интервенцията лечението с хепарин беше както е описано 
по-горе за изпитването EPILOG.

Антикоагулацията е започната преди приложението на Abciximab.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА:

Абциксимаб е показан като допълнение към перкутанна коронарна интервенция за превенция на сърдечни исхемични 
усложнения

при пациенти, подложени на перкутанна коронарна интервенция

. при пациенти с нестабилна стенокардия, които не отговарят на конвенционалната медицинска терапия, когато се планира 

перкутанна коронарна интервенция в рамките на 24 часа

Употребата на абциксимаб при пациенти, които не са подложени на перкутанна коронарна интервенция, не е проучвана.

Абциксимаб е предназначен за употреба с аспирин и хепарин и е изследван само в тази среда, както е описано в 
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Тъй като Abciximab може да увеличи риска от кървене, Abciximab е противопоказан в следните клинични 
ситуации:

Активно вътрешно кървене

Скорошно (в рамките на шест седмици) стомашно-чревно (GI) или пикочо-полово (GU) кървене с клинично значение.

Анамнеза за мозъчно-съдов инцидент (CVA) в рамките на две години или CVA със значителен остатъчен неврологичен дефицит

Кървена диатеза

Прилагане на перорални антикоагуланти в рамките на седем дни, освен ако не е протромбиново време 1,2 пъти контрол

Тромбоцитопения 100 000

Скорошна (в рамките на шест седмици) голяма операция или травма

Интракраниална неоплазма, артериовенозна малформация или аневризма

Тежка неконтролирана хипертония

Предполагаема или документирана анамнеза за васкулит

Използване на интравенозен декстран преди перкутанна коронарна интервенция или намерение да се използва по време на 
интервенция

Абциксимаб също е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към който и да е компонент на този продукт или към миши 

протеини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Абциксимаб има потенциала да увеличи риска от кървене, особено в присъствието на антикоагуланти, напр. от 
хепарин, други антикоагуланти или тромболитици (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: Кървене).

Рискът от големи кръвоизливи, дължащи се на терапия с Abciximab, може да се повиши при пациенти, получаващи тромболитици, и 
трябва да се прецени спрямо очакваните ползи.

Ако възникне сериозно кървене, което не може да се контролира с натиск, инфузията на Abciximab и всеки 
съпътстващ хепарин трябва да се спре.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Предпазни мерки при кървене

Резултатите от проучването EPILOG показват, че кървенето може да бъде намалено чрез използване на ниски дози, коригирани с теглото схеми 

на хепарин, придържане към по-строги насоки за антикоагулация, ранно отстраняване на феморалната артериална обвивка, внимателно 

управление на пациента и мястото на достъп и корекция на теглото на Abciximab доза за инфузия.
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Терапията с Abciximab изисква внимателно внимание към всички потенциални места на кървене (включително местата на поставяне на 
катетър, артериални и венозни пункции, места, места на пункция с игла и стомашно-чревни, пикочо-половите,
и ретроперитонеални места).

Артериалните и венозни пункции, интрамускулните инжекции и използването на уринарни катетри, назотрахеална интубация, назогастрални 

сонди и автоматични маншети за кръвно налягане трябва да бъдат сведени до минимум. При получаване на интравенозен достъп трябва да се 

избягват места, които не могат да се компресират (напр. субклавиални или югуларни вени). За вземане на кръв трябва да се има предвид 

физиологичен разтвор или хепарин. Местата на съдова пункция трябва да бъдат документирани и наблюдавани. При премахване на превръзките 

трябва да се полагат нежни грижи.

Място за достъп до бедрената артерия:

Грижата на мястото за достъп на артерия е важна за предотвратяване на кървене. Трябва да се внимава при опит за съдов 
достъп да бъде пробита само предната стена на бедрената артерия, като се избягва техниката на Seldinger (през и през) за 
получаване на достъп до обвивката. Поставянето на обвивката на бедрената вена трябва да се избягва, освен ако не е 
необходимо. Докато съдовата обвивка е на мястото си, пациентите трябва да се поддържат на пълна почивка на легло с главата 
на леглото и засегнатия крайник, задържан в права позиция. Пациентите могат да бъдат лекувани за болка като

необходимо.

Прекратяване на приема на хепарин веднага след приключване на процедурата и отстраняване на артериалната обвивка
в рамките на шест часа силно се препоръчва, ако APTT 50 или ACT 175 (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Лабораторни тестове). При всички 
обстоятелства приемът на хепарин трябва да бъде преустановен най-малко два часа преди отстраняването на артериалната обвивка.

След отстраняване на обвивката трябва да се приложи натиск върху бедрената артерия за най-малко 30 минути с помощта на ръчна 
компресия или механично устройство за хемостаза. След хемостаза трябва да се постави превръзка под налягане. Пациентът трябва да 
се поддържа на почивка на легло в продължение на шест до осем часа след отстраняване на обвивката или прекратяване на лечението 
с Abciximab, или четири часа след спиране на хепарин, което от двете е по-късно. Превръзката под налягане трябва да бъде премахната 
преди амбулация. Мястото на поставяне на обвивката и дисталните импулси на засегнатия крак(и) трябва да се проверяват често, 
докато обвивката на бедрената артерия е на място и в продължение на шест часа след отстраняването на обвивката на бедрената 
артерия. Всеки хематом трябва да бъде измерен и наблюдаван за уголемяване.

Следните състояния са свързани с повишен риск от кървене и могат да бъдат добавени към 
ефекта на Abciximabв настройка: перкутанна коронарна интервенция в рамките на 12 часа от началото на

симптоми за остър миокарден инфаркт, продължителна перкутанна коронарна интервенция (продължаваща повече от 70 
минути) и неуспешна перкутанна коронарна интервенция.

Използване на тромболитици, антикоагуланти и други антитромбоцитни средства

В проучванията EPIC, EPILOG и CAPTURE абциксимаб се използва едновременно с хепарин и аспирин. За подробности относно 
алгоритмите за антикоагулация, използвани в тези клинични проучвания, вижте КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ: Антикоагулация. Тъй като 
абциксимаб инхибира агрегацията на тромбоцитите, трябва да се внимава, когато се използва с други лекарства, които повлияват 
хемостазата, включително тромболитици, перорални антикоагуланти, нестероидни противовъзпалителни лекарства, дипиридамол и 
тиклопидин.

В проучването EPIC имаше ограничен опит с приложението на Abciximab с нискомолекулен декстран. Декстранът с 
ниско молекулно тегло обикновено се дава за поставяне на коронарен стент, за който се дават и перорални 
антикоагуланти. При 11-те пациенти, които са получавали декстран с ниско молекулно тегло с Abciximab, петима са 
имали големи кървене, а четирима са имали леки кървене. Нито един от петте пациенти с плацебо, лекувани с 
нискомолекулен декстран, не е имал голямо или незначително кървене (вижте ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
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Има ограничени данни за употребата на Abciximab при пациенти, получаващи тромболитични средства. Поради опасения относно 
синергичните ефекти върху кървенето, системната тромболитична терапия трябва да се използва разумно.

Тромбоцитопения

Броят на тромбоцитите трябва да се проследява преди лечението, два до четири часа след болус дозата Abciximab и 24 часа или преди 
изписването, което от двете настъпи първо. Ако пациентът получи остро намаление на тромбоцитите (напр. намаление на 
тромбоцитите до по-малко от 100 000
трябва да се определи броят на тромбоцитите.

етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA), цитрат и хепарин, съответно, за да се изключи псевдотромбоцитопения порадиинвитро
антикоагулантно взаимодействие. Ако се докаже истинска тромбоцитопения, лечението с Abciximab трябва незабавно да се 
преустанови и състоянието да се проследява и лекува по подходящ начин. За пациенти с тромбоцитопения в клиничните изпитвания е 
получен дневен брой тромбоцити, докато се върне към нормалното. Ако броят на тромбоцитите на пациента падне до 60 000

Хепарин и аспирин бяха преустановени. Ако броят на тромбоцитите на пациента падне под 50 000
тромбоцитите са преляти. Повечето случаи на тежка тромбоцитопения се случи вътре

първите 24 часа от приложението на Abciximab.

и намаление с най-малко 25% от стойността преди третирането), допълнително. 
Тези тромбоцити трябва да бъдат изтеглени в три отделни епруветки, съдържащи

. Възстановяване на функцията на тромбоцитите

В случай на сериозно неконтролирано кървене или необходимост от спешна хирургична намеса, абциксимаб трябва да се преустанови. 
Ако функцията на тромбоцитите не се върне към нормалното, тя може да бъде възстановена, поне частично, с тромбоцитни 
трансфузии.

Лабораторни тестове

Преди инфузия на Abciximab, броят на тромбоцитите, протромбиновото време, ACT и 
съществуващите хемостатични аномалии.

трябва да се измери, за да се идентифицира

Въз основа на интегриран анализ на данните от всички проучвания могат да се използват следните насоки, за да се сведе до минимум рискът от 
кървене:

Когато се започне лечение с Abciximab

се поддържа между 60 и 85 секунди по време на периода на инфузия на абциксимаб и хепарин.
до 24 часа преди перкутанна коронарна интервенция, бъда

По време на перкутанна коронарна интервенция ACT трябва да се поддържа между 200 и 300 секунди.

Ако антикоагулацията се продължи при тези пациенти след перкутанна коронарна интервенция, APTT трябва да 
се поддържа между 60 и 85 секунди.

В
APTT

или ACT трябва да се провери преди отстраняването на артериалната обвивка. Обвивката не трябва да се сваля освен 

след 50 секунди или ACT 175 секунди.

Повторно администриране

Прилагането на Abciximab може да доведе до образуване на човешки анти-химерни антитела (HACA), което потенциално може да 
причини алергични реакции или реакции на свръхчувствителност g анафилаксия), тромбоцитопения или намален
полза при повторно приложение на Abciximab. В проучванията EPIC, EPILOG и CAPTURE положителните отговори на 
HACA се наблюдават при приблизително 5,8% от пациентите, лекувани с Abciximab. Нямаше излишък от 
свръхчувствителност или алергични реакции, свързани с лечението с Abciximab.

Повторното приложение на Abciximab при 29 здрави доброволци, които не са развили HACA отговор след първото приложение, не е 
довело до никаква промяна във фармакокинетиката на Abciximab или до някакво намаляване на антитромбоцитите

ReoPro_етикет 1 9



потентност. Въпреки това, резултатите при тази малка група пациенти предполагат, че честотата на HACA отговор може да се 
увеличи след повторно приложение. Повторното приложение при пациенти, които са развили положителен HACA отговор след 
първоначално приложение, не е оценено в клинични проучвания.

Алергични реакции

Не се съобщава за анафилаксия при пациенти, лекувани с Abciximab в нито едно от клиничните проучвания Фаза 3. Въпреки 
това може да възникне анафилаксия. Ако се случи, приложението на Abciximab трябва незабавно да бъде спряно и да се 
предприемат стандартни подходящи реанимационни мерки.

Лекарствени взаимодействия

Въпреки че лекарствените взаимодействия с Abciximab не са изследвани систематично, Abciximab е прилаган на 
пациенти с исхемична болест на сърцето, лекувани едновременно с широк спектър от лекарства, използвани при 
лечението на ангина, инфаркт на миокарда и хипертония. Тези лекарства включват хепарин, варфарин, блокери на 
бета-адренергичните рецептори, антагонисти на калциевите канали, инхибитори на ангиотензин конвертиращия 
ензим, интравенозни и перорални нитрати и аспирин. Хепарин, други антикоагуланти, тромболитици и 
антитромбоцитни средства могат да бъдат свързани с увеличаване на кървенето. Пациенти с
или реакции на свръхчувствителност, когато се лекуват с други диагностични или терапевтични средства

титрите могат да имат 

алергични антитела.

Канцерогенеза, мутагенеза и увреждане на плодовитостта

витро иin vivoпроучванията за мутагенност не са показали никакъв мутагенен ефект. Не са провеждани дългосрочни 
проучвания при животни за оценка на канцерогенния потенциал или ефектите върху фертилитета при мъжки или женски 
животни.

Бременност Категория C

Не са провеждани проучвания върху репродукцията при животни с Abciximab. Също така не е известно дали Abciximab може да 
причини увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена, или може да повлияе на репродуктивния капацитет. Абциксимаб 
трябва да се дава на бременна жена само ако е абсолютно необходимо.

Кърмещи майки

Не е известно дали това лекарство се екскретира в кърмата или се абсорбира системно след поглъщане. 
Тъй като много лекарства се екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато Абциксимаб се прилага на 
кърмачка.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти не са проучвани.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Кървене

Абциксимаб има потенциала да увеличи риска от кървене, особено в присъствието на антикоагуланти, напр. от хепарин, други 
антикоагуланти или тромболитици. Кървенето във фаза 3 изпитвания е класифицирано като голямо, незначително или 
незначително по критериите на проучваната група за тромболиза при инфаркт на миокарда (7). Големите събития на кървене 
се дефинират като вътречерепен кръвоизлив или понижение на хемоглобина над 5 Незначителен

събитията на кървене включват спонтанна груба хематурия, спонтанна хематемеза, наблюдавана загуба на кръв с

етикет 1 10



намаление на хемоглобина с повече от 3
място на кървене. Незначителни събития на кървене се определят като намаление на хемоглобина с по-малко от 3 
намаление на хемоглобина между 3-4 без наблюдавано кървене. При пациенти, получили кръвопреливане,
броят на загубените единици кръв е оценен чрез адаптация на метода на Landefeld, et

или намаление на хемоглобина с поне 4 без идентифициран
или а

В проучването EPIC, в което е използван стандартен режим на дозиране на хепарин без корекция на теглото, най-
честото усложнение по време на терапията с Abciximab е кървене през първите 36 часа. В на майор
кървенето, незначителното кървене и преливането на кръвни продукти са значително увеличени. Приблизително 70% от лекуваните с 
Abciximab пациенти с голямо кървене са имали кървене на мястото на артериален достъп в слабините. Пациентите, лекувани с 
абциксима, също са имали по-висока честота на големи кървене от стомашно-чревни, пикочо-поли органи,

и други сайтове.

Честотата на кървене беше намалена в проучването CAPTURE и допълнително намалена в проучването EPILOG чрез използване на 
модифицирани режими на дозиране и специфични техники за управление на пациентите. В EPILOG, използвайки указанията за 
дозиране на хепарин и Abciximab, отстраняване на обвивката и артериален достъп, описани в ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, честотата на голямо 
кървене при пациенти, лекувани с Abciximab и ниска доза, коригиран с теглото хепарин, не се различава значително от тази при 
пациенти, получаващи плацебо .

Анализите на подгрупите в опитите EPIC и CAPTURE показаха това
при пациенти с Abciximab с тегло 75 kg. В проучването EPILOG, което използва дозиране на хепарин с корекция на теглото, честотата на 
голямо кървене без CABG при пациенти, лекувани с Abciximab, не се различават съществено по подгрупа на теглото.

голямото кървене беше по-често

Въпреки че данните са ограничени, лечението с Abciximab не е свързано с прекомерно голямо кървене при пациенти, 
претърпели CABG операция. (Диапазонът между всички лечебни рамена е 3-5% в EPIC и в CAPTURE
и EPILOG проучвания.) Някои пациенти с удължено време на кървене са получили тромбоцитни трансфузии за коригиране на времето на 

кървене преди операцията. (Вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Възстановяване на функцията на тромбоцитите.)

Честотата на голямо кървене, незначително кървене и събития на кървене, изискващи трансфузии в проучванията EPIC, 
CAPTURE и EPILOG, са показани в Таблица 4. Процентите на незначителни кървене не са включени в Таблица 4.
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Таблица 4

НЕКАБАЛНО КРЪВЕНИЕ ВЕПИЧНИ, ЕПИЛОГИ И ИЗПИТВАНЕ
Брой пациенти с кървене

EPIC:
Абциксимаб

(болус + инфузия)
= 708)

Плацебо
= 696)

майор”
Незначителен

Изискване

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

64 (9,2)
1 4 (2.0)

УЛАВЯНЕ:
Плацебо

=
Абциксимаб

=

майор”
Незначителен

Изискване

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

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

ЕПИЛОГ:
Абциксимаб +

Стандартна доза хепарин
Абциксимаб +

Ниски дози хепарин
= 935)

Плацебо
= 939)

майор”
Незначителен

Изискване

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)

„Пациентите, които са имали кървене в повече от една класификация, се броят само веднъж според най-тежката класификация. 
Пациентите с множество събития на кървене от една и съща класификация също се броят веднъж в тази класификация.

червени кръвни клетки или цяла кръв

Интракраниален кръвоизлив и инсулт

Общата честота на вътречерепен кръвоизлив и нехеморагичен инсулт във всичките три проучвания не се 
различава значително,
вътречерепен кръвоизлив беше

за пациенти с плацебо и
за пациенти с плацебо и

112 за пациенти, лекувани с абциксимаб. Честотата на
112 за пациенти с абциксимаб.

Тромбоцитопения

В клиничните проучвания пациентите, лекувани с Abciximab, са имали по-голяма вероятност от пациентите, лекувани с плацебо, да 
получат намаление на броя на тромбоцитите. Ставките на
последващи проучвания CAPTURE и EPILOG (Таблица 5).

и трансфузиите са по-ниски в
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Таблица 5

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И тромбоцити

Плацебо +
Стандартна доза

Енарин

Абциксимаб +
Стандартна доза

Енарин

Абциксимаб +
Ниска доза

хепарин

Общ брой на записаните пациенти
EPIC
УЛАВЯНЕ
ЕПИЛОГ

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Пациенти с намаление на тромбоцитите до
на пациенти със събития

EPIC
УЛАВЯНЕ
ЕПИЛОГ

Пациенти с намаление на тромбоцитите до

0,7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__

0.4

EPIC
УЛАВЯНЕ
ЕПИЛОГ

Пациенти, получили тромбоцити

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

EPIC
УЛАВЯНЕ
ЕПИЛОГ

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

с брой на 
тромбоцитите от

Включва пациенти, получаващи тромбоцитни трансфузии поради тромбоцитопения или друга причина.

са включени и в категорията пациенти с а

Други нежелани реакции

Таблица 6 показва нежелани събития, различни от кървене и тромбоцитопения от комбинираните проучвания 
EPIC, EPILOG и CAPTURE, настъпили при пациенти в рамото на болус плюс инфузия с честота повече от 0 . 5%
по-високи от тези, лекувани с плацебо.
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Таблица 6

НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИЯ СРЕД ЛЕКУВАНИ ПАЦИЕНТИ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО НА EPIC, EPILOG И CAPTURE

Плацебо
= 2226)

Болус инфузия

Брой пациенти
Сърдечносъдова система

Хипотония
брадикардия

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

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

Стомашно-чревна система
гадене
Повръщане

Болка в корема

255 (11,5)
152 (6,8)
49 (2.2)

423 (13,6)
226 (7,3)
97 (3.1)

Разни
Болка в гърба

Болка в гърдите

главоболие

Болка на мястото на пункция

Периферен оток

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)

Следните допълнителни нежелани събития от проучванията EPIC, EPILOG и CAPTURE са докладвани от 
изследователи за пациенти, лекувани с болус плюс инфузия на Abciximab при които са били по-малко от 0,5%

по-висока, отколкото при пациентите в рамото на плацебо.

Сърдечно-съдовиСистемно-вентрикуларна 

артериовенозна фистула

емболия

тахикардия
непълен AV блок

тромбофлебит (0,1%);

псевдоаневризма
възлова аритмия

сърцебиене
пълен AV блок

Стомашно-чревни диария (1. илеус гастроезофогеален рефлукс (0,1%);

Хемични и лимфниСистемна анемия левкоцитоза (OS%), петехии (0,2%);

Системно замайване

объркване (0,5%) мускулни контракции
тревожност ненормално мислене

кома хипертония
възбуда

диплопия (0,1%);
хипестезия

ДихателниСистемна пневмония
плеврит белодробна емболия

плеврален излив
ронхи (0,1%);

бронхит (0,3%) бронхоспазъм

Системно-миалгия (0,2%);

УрогениталниСистемно-пикочна
цисталгия (0.

задържане
уринарна инконтиненция(0

дизурия простатит с нарушена 
бъбречна функция

често срещан

повишено изпотяване (1
оток рана

астения (0,7%) инцизионна болка 
абсцес целулит

бледност захарен диабет
възпаление(0 лекарствена токсичност (0,1%).

сърбеж (0,5%)
периферна студенина

хиперкалиемия
ненормално зрение

болка на мястото на инжектиране (Ol%), сухота в 

устата, уголемяване на корема(0 изригване
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ПРЕДОЗИРАНЕ:

Няма опит с предозиране при клинични проучвания при хора.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Безопасността и ефикасността на Abciximab са изследвани само при едновременно приложение на хепарин и аспирин, 
както е описано в КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

При пациенти с неуспешни перкутанни коронарни интервенции, непрекъснатата инфузия на Abciximab трябва да бъде спряна, 
тъй като няма доказателства за ефикасността на Abciximab в тази ситуация.

В случай на сериозно кървене, което не може да бъде овладяно чрез компресия, абциксимаб и хепарин трябва да се 
преустановят незабавно.

Препоръчителната доза абциксимаб при възрастни е 0,25
преди началото на перкутанната коронарна интервенция, последвана от непрекъсната интравенозна инфузия от 0,125

(до максимум 10 за 12 часа.

интравенозен болус, приложен IO-60 минути

Пациенти с нестабилна стенокардия, които не отговарят на конвенционалната медицинска терапия и които се планира да бъдат 
подложени на перкутанна коронарна интервенция в рамките на 24 часа, могат да бъдат лекувани с Abciximab 0,25 интравенозно

болус, последван от 18 до 24-часова интравенозна инфузия на 10 приключва един час след
перкутанна коронарна интервенция.

Инструкции за администриране

1. Парентералните лекарствени продукти трябва да бъдат проверени визуално за твърди частици преди приложение. НЕ 
трябва да се използват препарати на Abciximab, съдържащи видимо непрозрачни частици.

2. Реакции на свръхчувствителност трябва да се очакват всеки път, когато се прилагат протеинови разтвори като 
Abciximab. Епинефрин, допамин, теофилин, антихистамини и кортикостероиди трябва да са налични за незабавна 
употреба. Ако се появят симптоми на алергична реакция или анафилаксия, инфузията трябва да се спре и да се приложи 
подходящо лечение.

3. Както при всички парентерални лекарствени продукти, по време на приложението на Abciximab трябва да се използват асептични 
процедури.

4.Изтеглете необходимото количество Abciximab за болус инжекция в спринцовка. Филтрирайте болусната инжекция, като 
използвате стерилен, непирогенен, ниско свързващ протеин 0,2 или 0,22 филтър (Millipore или еквивалентно).

5. Изтеглете необходимото количество абциксимаб за непрекъсната инфузия в спринцовка. Инжектирайте в подходящ контейнер със 
стерилен 0,9% физиологичен разтвор или 5% декстроза и влейте с изчислената скорост чрез непрекъсната инфузионна помпа. 
Продължителната инфузия трябва да се филтрира или при смесване, като се използва стерилен, непирогенен,

протеин-свързващ 0,2 или 0,22 филтър за спринцовка (Millipore

като използвате вграден, стерилен, непирогенен, ниско свързващ протеин 0,2 или 0,22 
Изхвърлете неизползваната част в края на инфузията.

или еквивалент) или при прилагане
филтър (Abbott или еквивалентно).

6. Не са установени несъвместимости с интравенозни инфузионни течности или често използвани сърдечно-съдови лекарства. 
Независимо от това, Abciximab трябва да се прилага в отделна интравенозна линия, когато е възможно, и да не се смесва с 
други лекарства.
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7. Не са наблюдавани несъвместимости със стъклени бутилки поливинилхлоридни торбички и комплекти за приложение.

КАК СЕ ДОСТАВЯ:

Абциксимаб 2 се доставя в 5 флакони, съдържащи 10 mg 0002-7 140-O 1).

Флаконите трябва да се съхраняват при 2 до 8°C (36 до момента. 

Изхвърлете всяка неизползвана част, останала във флакона.

Не замразявайте. дОне се разклаща. Не използвайте след изтичане на срока на годност

ПРЕПРАТКИ:

1. Tcheng J, Ellis SG, George BS. Фармакодинамика на химерен гликопротеин IIb/IIIa интегрин антитромбоцитно антитяло Fab 
при високорискова коронарна ангиопластика. Циркулация; 1764 г.

2. Simoons ML, de Boer MJ, van der Brand MJBM и др. Рандомизирано проучване на GPIIb/IIIa тромбоцитен рецепторен блокер 
при рефрактерна нестабилна ангина.

3. EPIC Изследователи. Използването на a

при високорискова коронарна ангиопластика. нангл

антитяло, насочено срещу рецептора на тромбоцитния гликопротеин IIb/IIIa
1

4. Top01 EJ, Califf RM, Weisman HF и др. Рандомизирано проучване на коронарна интервенция с антитяло срещу 
тромбоцити интегрин за намаляване на клиничната рестеноза: резултати след шест месеца. л-886.

5. EPILOG Изследователи. Перкутанна коронарна 
реваскуларизация на тромбоцитния гликопротеин. нинж

рецепторна блокада и ниска доза хепарин по време на
1689-1696.

6.ЗАХВАТ следователи. Рандомизирано плацебо-контролирано проучване на абциксимаб преди, по време и след коронарна 
интервенция при рефрактерна нестабилна ангина: проучването CAPTURE.Lancet 1997; 349; 1435 г.

7.Rao, AK, Pratt C, Berke A, et al. Прояви на тромболиза при инфаркт на 
миокарда и промени в плазмения фибриноген и
тъканен плазминогенен активатор и стрептокиназа.

Пробна фаза I: Хеморагичен
система при пациенти, лекувани с рекомбинантни

ll 1.

8.Landefeld, CS, Cook EF, Flatley M, et al. Идентифициране и предварително валидиране на предикторите за голямо кървене при 
хоспитализирани пациенти, започващи антикоагулантна терапия. 13.

16



Произведен от:

Centocor BV
Лайден, Холандия Номер на 
лиценз за САЩ: 1178

Разпределено от:

Eli Lilly and Company 
Индианаполис, IN 46285
Дата на ревизия: 4 ноември 1997 г

17


