
Abciximab
Para sa intravenous administrationDESCRIPTION:

Abciximab,
nagbubuklod sa glycoprotein (GP)

ay ang Fab fragment ng chimeric human-murine
receptor ng mga platelet ng tao at pinipigilan ang pagsasama-sama ng platelet.

antibody Abciximab

Ang chimeric
Ang fab fragment ay dinadalisay mula sa cell culture supematant sa pamamagitan ng isang serye ng mga hakbang na kinasasangkutan ng partikular na viral 

inactivation at mga pamamaraan sa pagtanggal, digestion gamit ang papain at column chromatography.

ang antibody ay ginawa sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na perfusion sa mammalian cell culture. Ang 47,615 dalton

ay isang malinaw, walang kulay, sterile, non-pyrogenic na solusyon para sa intravenous (IV) na paggamit. Ang bawat solong paggamit ng vial

ng Abciximab sa isang buffered solution 7.2) ng 0.01 M sodium phosphate, 0.15 M sodiumnaglalaman ng 2

chloride at 0.00 1% polysorbate 80 sa Tubig para sa Iniksyon. Walang mga preservative na idinagdag.

CLINICAL PHARMACOLOGY:

Heneral

Ang Abciximab ay nagbubuklod sa buo na platelet

mga receptor at ang pangunahing receptor ng ibabaw ng platelet na kasangkot sa pagsasama-sama ng platelet. Pinipigilan ng Abciximab ang pagsasama-
sama ng platelet sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbubuklod ng fibrinogen, von Willebrand factor, at iba pang malagkit na molekula sa

receptor site sa activated platelets. Ang mekanismo ng pagkilos ay naisip na may kasamang steric hindrance
at/o conformational effect upang harangan ang pag-access ng malalaking molekula sa receptor sa halip na direktang pakikipag-
ugnayan sa RGD (arginine-glycine-aspartic acid) binding site ng

receptor, na isang miyembro ng integrin family of adhesion

Pre-clinical na karanasan

Ang maximum na pagsugpo sa pagsasama-sama ng platelet ay naobserbahan kapag ang Abciximab. Sa 

mga primata na hindi tao, ang Abciximab bolus na dosis ng 0.25 na hindi bababa sa 80% ng mga receptor 

ng platelet at ganap na pinipigilan ang pagsasama-sama ng platelet. pansamantalang kasunod ng isang 

bolus na dosis, ngunit ang receptor blockade ay maaaring mapanatili sa
pagbubuhos. Ang mga epekto ng pagbabawal ng Abciximab ay lubos na nabaligtad sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga 
platelet sa mga unggoy. Ang antithrombotic efficacy ng prototype antibodies [murine Fab and at si Abciximab ay
sinusuri sa mga modelo ng aso, unggoy at baboon ng coronary, carotid, at femoral artery thrombosis. Mga dosis ng murine na 
bersyon ng o Abciximab na sapat upang makagawa ng mataas na grado na 80%) GPIIb/IIIa receptor blockade
pumigil sa talamak na trombosis at nagbunga ng mas mababang rate ng trombosis kumpara sa aspirin at/o heparin.

80% ng na-block ang mga receptor
sa pangkalahatan ay nakakamit ng isang 

blockade ng sa Pagpigil ng platelet function ay

sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na intravenous

Pharmacokinetics

Kasunod ng intravenous bolus administration, ang mga libreng plasma na konsentrasyon ng Abciximab ay mabilis na bumababa na may 
paunang kalahating buhay na mas mababa sa 10 minuto at isang pangalawang yugto ng kalahating buhay na humigit-kumulang 30 minuto, 
malamang na nauugnay sa pagbubuklod sa mga platelet na GPIIb/IIIa receptors. Ang paggana ng platelet ay karaniwang bumabawi sa loob ng 
48 oras bagama't ang Abciximab ay nananatili sa sirkulasyon sa loob ng 15 araw o higit pa sa isang platelet-bound state. Intravenous 
administration ng isang 0.25 bolus na dosis ng Abciximab na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 10 (o a
weight-adjusted infusion na 0.125 min hanggang sa maximum na 10 gumagawa ng humigit-kumulang pare-parehong libre

konsentrasyon ng plasma sa buong pagbubuhos. Sa pagtatapos ng panahon ng pagbubuhos, ang mga libreng konsentrasyon ng plasma ay mabilis na 

bumabagsak sa humigit-kumulang anim na oras pagkatapos ay bumababa sa mas mabagal na rate.
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Pharmacodynamics

Intravenous administration sa mga tao ng solong bolus na dosis ng Abciximab mula 0.15
gumawa ng mabilis na pag-iwas sa paggana ng platelet na umaasa sa dosis na sinusukat ng vivo platelet aggregation bilang tugon sa 
adenosine diphosphate (ADP) o sa pamamagitan ng pagpapahaba ng oras ng pagdurugo. Sa dalawang pinakamataas na dosis (0.25 at 
0.30 sa dalawang oras pagkatapos ng iniksyon, higit sa 80% ng Ang mga receptor ay naharang at platelet
ang pagsasama-sama bilang tugon sa 20 ADP ay halos maalis. Ang median na oras ng pagdurugo ay tumaas sa mahigit 30 minuto sa 
parehong dosis kumpara sa isang baseline na halaga na humigit-kumulang limang minuto.

hanggang 0.30

Intravenous administration sa mga tao ng isang bolus na dosis na 0.25 
10 para sa mga panahon ng 12 hanggang 96 na oras na ginawa ng matagal na mataas na grado

pagsugpo sa function ng platelet (ex vivo platelet aggregation bilang tugon sa 5
baseline at oras ng pagdurugo na higit sa 30 minuto) para sa tagal ng pagbubuhos sa karamihan ng mga pasyente. Ang mga katulad 
na resulta ay nakuha kapag ang isang weight-adjusted infusion dose (0.125 min hanggang sa maximum na 10 ay
ginagamit sa mga pasyente na tumitimbang ng hanggang 80 kg. Mga resulta sa mga pasyente na nakatanggap ng 0.25 bolus na sinusundan ng isang 5

Ang pagbubuhos sa loob ng 24 na oras ay nagpakita ng isang katulad na paunang blockade ng receptor at pagsugpo sa pagsasama-sama ng platelet, ngunit

ang tugon ay hindi napanatili sa buong panahon ng pagbubuhos.

na sinusundan ng patuloy na pagbubuhos ng

receptor blockade 80%) at o 20 
ADP mas mababa sa 20% ng

Mababang antas ng

Matapos ihinto ang pagbubuhos ng Abciximab, unti-unting bumalik sa normal ang paggana ng platelet. Ang oras ng pagdurugo ay bumalik sa 

12 minuto sa loob ng 12 oras pagkatapos ng pagtatapos ng pagbubuhos sa 15 sa 20 mga pasyente at sa loob ng 24
oras sa 18 sa 20 pasyente (90%). platelet aggregation bilang tugon sa 5 ADP ay bumalik sa 50% ng
baseline sa loob ng 24 na oras kasunod ng pagtatapos ng pagbubuhos sa 11 sa 32 pasyente (34%) at sa loob ng 48 oras sa 23 sa 32 
pasyente (72%). Bilang tugon sa 20 ADP, halvivoAng platelet aggregation ay bumalik sa 50% ng baseline sa loob ng 24 na oras sa 20 sa 
32 na pasyente (62%) at sa loob ng 48 na oras sa 28 sa 32 na pasyente (88%).

Ang blockade ng receptor ay naroroon nang higit sa 10 araw pagkatapos ng pagtigil ng pagbubuhos.

KLINIKAL NA PAG-AARAL:

Ang Abciximab ay pinag-aralan sa tatlong Phase 3 na klinikal na pagsubok, na lahat ay sinusuri ang epekto ng Abciximab sa mga pasyente na sumasailalim 

sa percutaneous coronary intervention: sa mga pasyente na may mataas na panganib para sa biglaang pagsasara ng ginagamot na coronary vessel (EPIC), 

sa isang mas malawak na grupo ng mga pasyente ( EPILOG), at sa hindi matatag na mga pasyente ng angina na hindi tumutugon sa conventional medical 

therapy (CAPTURE). Kasama sa percutaneous intervention ang balloon angioplasty, atherectomy, o stent placement. Ang lahat ng mga pagsubok ay 

nagsasangkot ng paggamit ng iba't ibang, magkakasabay na regimen ng dosis ng heparin at, maliban kung kontraindikado, ang aspirin (325 mg) ay 

ibinibigay nang pasalita dalawang oras bago ang nakaplanong pamamaraan at pagkatapos ay isang beses araw-araw.

Ang EPIC ay isang multicenter, double-blind, placebo-controlled na pagsubok ng Abciximab sa mga pasyenteng sumasailalim sa 
percutaneous transluminal coronary angioplasty o atherectomy (3). Sa EPIC trial, 2099 na mga pasyente sa pagitan ng 26 at 83 taong 
gulang na nasa mataas na panganib para sa biglaang pagsasara ng ginagamot na coronary vessel ay random na inilaan sa isa sa tatlong 
paggamot: 1) isang Abciximab bolus (0.25). na sinusundan ng isang Abciximab infusion (10 para sa 12

oras (bolus plus infusion group); 2) isang Abciximab bolus (0.25 na sinusundan ng placebo infusion (bolus
pangkat), o; 3) isang placebo bolus na sinusundan ng isang placebo infusion (placebo group). Ang mga pasyente na may mataas na panganib sa 
panahon o pagkatapos ng percutaneous coronary intervention ay tinukoy bilang mga may hindi matatag na angina o non-Q wave myocardial 
infarction ang mga may talamak na Q-wave myocardial infarction sa loob ng 12 oras ng sintomas
simula at ang mga nasa mataas na panganib dahil sa coronary morphology at/o mga klinikal na katangian Ang paggamot na 

may ahente ng pag-aaral sa bawat isa sa tatlong braso ay sinimulan ng IO-60 minuto bago ang simula ng
percutaneous coronary intervention. ang mga pasyente sa una ay nakatanggap ng intravenous heparin bolus (10,000 hanggang 12,000 
units) at ng hanggang 3,000 units pagkatapos noon hanggang sa maximum na 20,000 units sa panahon ng percutaneous coronary

pakikialam. Ang pagbubuhos ng Heparin ay ipinagpatuloy sa loob ng 12 oras upang mapanatili ang isang therapeutic elevation ng activated partial 

thromboplastin time. beses na normal).
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Ang pangunahing endpoint ay ang paglitaw ng alinman sa mga sumusunod na kaganapan sa loob30araw ng percutaneous coronary 
intervention: kamatayan, myocardial infarction (MI), o ang pangangailangan para sa agarang interbensyon para sa paulit-ulit na ischemia [ibig 
sabihin, agarang percutaneous transluminal coronary angioplasty, agarang coronary artery bypass graft (CABG) na operasyon, isang coronary 
stent, o isang balloon pump]. Ang 30-araw (Kaplan-Meier) pangunahing mga rate ng kaganapan sa pagtatapos para sa

bawat grupo ng paggamot sa pamamagitan ng pagsusuri ng intensyon-to-treat ng lahat ng randomized na pasyente ay ipinapakita sa 
Talahanayan Ang 4.5% na mas mababang saklaw ng mga pangunahing rate ng endpoint sa bolus plus infusion na grupo ng paggamot, kumpara 
sa pangkat ng placebo, ay makabuluhan sa istatistika, samantalang ang 1.3% mas mababang saklaw sa bolus treatment group ay hindi. Ang 
isang mas mababang saklaw ng pangunahing endpoint ay na-obserbahan sa bolus plus infusion treatment arm para sa lahat ng tatlong mga 
subgroup na may mataas na panganib: mga pasyente na may hindi matatag na angina, mga pasyente na nagpapakita sa loob ng 12 oras ng 
simula ng mga sintomas ng isang talamak na myocardial infarction, at mga pasyente na may iba pang mataas. -panganib na mga klinikal at/o 
morphologic na katangian (3). Ang epekto ng paggamot ay pinakamalaki sa unang dalawang subgroup at pinakamaliit sa ikatlong subgroup.

Talahanayan 1

PRIMARY ENDPOINT EVENT RATE SA 30 DAYS EPIC TRIAL

Abcixhnab
Bolus

Abciximab Bolus
+ PagbubuhosPlacebo

Bilang ng mga Pasyente

Kamatayan, MI, o agarang interbensyon'
p-value kumpara sa placebo

89 (12.8) 79 (11.5)
0.428

59 (8.3)
0.008

Mga Bahagi ng Pangunahin
Kamatayan

Talamak na myocardial infarction sa mga nakaligtas na pasyente 

Mga kagyat na interbensyon sa mga nakaligtas na pasyente na 

walang talamak na myocardial infarction

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)

na nakaranas ng higit sa isang kaganapan sa unang 30 araw ay binibilang ng isang beses lamang.

ay binibilang nang isang beses lamang sa ilalim ng pinakamalubhang bahagi (death acute MI agarang interbensyon).

Ang pangunahing mga rate ng kaganapan ng endpoint sa bolus plus infusion treatment group ay halos nabawasan sa unang 48 oras 
at ang benepisyong ito ay napanatili sa pamamagitan ng blinded evaluations sa 30 at anim na buwan(4). Sa
buwang follow-up na pagbisita ang rate ng kaganapang ito ay nanatiling mas mababa sa bolus plus infusion arm (12.3%) kaysa sa placebo arm

kumpara sa placebo).

Ang EPILOG ay isang randomized, double-blind, multicenter, placebo-controlled na pagsubok na sinusuri ang Abciximab sa isang malawak na populasyon 

ng mga pasyente na sumasailalim sa percutaneous coronary intervention (hindi kasama ang mga pasyente na may myocardial infarction at hindi matatag 

na angina na nakakatugon sa mataas na panganib ng EPIC Sinubok ng EPILOG ang hypothesis na ang paggamit ng a

low-dose, weight-adjusted heparin regimen, maagang femoral arterial sheath removal, pinabuting access site management at weight-
adjustment ng Abciximab infusion dose ay maaaring makabuluhang magpababa ng bleeding rate ngunit mapanatili ang efficacy na 
nakikita sa EPIC trial. Ang EPILOG ay isang pagsubok na may tatlong paggamot sa braso: Abciximab kasama ang karaniwang dosis, 
heparin na binago sa timbang; Abciximab plus mababang dosis, nababagay sa timbang at placebo
karaniwang dosis, weight-adjusted heparin. Ang dosis ng Abciximab bolus ay kapareho ng ginamit sa pagsubok ng EPIC

Bolus administration ng 100 U/kg weight-adjusted heparin para makamit ang activated clotting time (ACT) na 300 segundo (maximum 
na paunang bolus 10,000 units).

Bolus administration ng 70 weight-adjusted heparin para makamit ang activated clotting time (ACT) na 200 segundo 
(maximum initial bolus 7,000 units).
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(0.25
Mga partikular na pamamaraan ng pamamahala ng pasyente at pag-access sa site pati na rin ang isang malakas na rekomendasyon para sa maagang upak

ngunit ang tuluy-tuloy na dosis ng pagbubuhos ay nababagay sa timbang sa mga pasyente hanggang 80 (0.125

ang pag-alis ay isinama din sa pagsubok gaya ng inilarawan sa PAG-Iingat. Nakamit ng pagsubok ng EPILOG ang
layunin ng pagpapababa ng rate ng pagdurugo habang pinapanatili ang pagiging epektibo: sa paggamot ng Abciximab, ang 
pagdurugo ay hindi gaanong naiiba mula sa braso ng placebo (tingnan ang MGA ADVERSE REACTIONS: Pagdurugo).

major

Ang pangunahing endpoint ng EPILOG trial ay ang composite ng kamatayan o MI na nagaganap sa loob ng 30 araw ng percutaneous coronary 
intervention. Ang composite ng kamatayan, MI, o agarang interbensyon ay isang mahalagang pangalawang endpoint. Gaya ng nakikita sa EPIC 
trial, ang mga endpoint na kaganapan sa Abciximab treatment group ay halos nabawasan sa unang 48 oras at ang benepisyong ito ay napanatili 
sa pamamagitan ng blinded evaluations sa 30 araw at anim na buwan. Ang (Kaplan-Meier) na mga rate ng kaganapan sa pagtatapos sa 30 araw 
ay ipinapakita sa Talahanayan 2 para sa bawat pangkat ng paggamot sa pamamagitan ng pagsusuri ng intensyon-to-treat ng lahat ng 2792 na 
randomized na mga pasyente. Sa anim na buwang follow-up na pagbisita, ang rate ng kaganapan para sa kamatayan, MI, o paulit-ulit na 
interbensyon ay nanatiling mas mababa sa mga arm ng paggamot sa Abciximab (22.3% at

ayon sa pagkakabanggit, para sa standard- at low-dose heparin arm) kaysa sa placebo arm (25.8%) at ang
Ang rate ng kaganapan para sa kamatayan, MI, o agarang interbensyon ay makabuluhang mas mababa sa mga grupo ng paggamot sa Abciximab (8.3% at

ayon sa pagkakabanggit, para sa standard- at low-dose heparin arm) kaysa sa placebo arm (14.7%). Ang
Ang mga proporsyonal na pagbawas sa mga rate ng kaganapan sa endpoint ay magkatulad anuman ang uri ng coronary intervention na ginamit 
(balloon angioplasty, atherectomy, o stent placement). Ang pagtatasa ng peligro gamit ang pamantayang klinikal/morphological ng American 
College of Cardiology/American Heart Association ay may malaking pagkakaiba-iba ng inter-observer. Dahil dito, ang isang subgroup na may 
mababang panganib ay hindi maaaring muling matukoy kung saan susuriin ang pagiging epektibo.

Talahanayan 2

ENDPOINT EVENT RATES SA 30 ARAW EPILOG TRIAL

Placebo +
Karaniwang Dosis

Heparin

Abciximab +
Pamantayan

Dosis ng Heparin

Abciximab +
Mababang dosage

Heparin

Bilang ng mga Pasyente

Kamatayan o MI"

p-value kumpara sa placebo

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

35 (3.8)
co.00 1

Kamatayan, MI, o agarang interbensyon'
p-value kumpara sa placebo

Mga Bahagi ng Composite
Kamatayan

Talamak na myocardial infarction sa mga nakaligtas na pasyente 

Mga kagyat na interbensyon sa mga nakaligtas na pasyente na 

walang talamak na myocardial infarction

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)

na nakaranas ng higit sa isang kaganapan sa unang 30 araw ay binibilang ng isang beses lamang.

ay binibilang nang isang beses lamang sa ilalim ng pinakamalubhang bahagi (death acute MI agarang interbensyon).

Bolus administration na 0.25 na 
sinusundan ng 0.125 min na pagbubuhos (maximum 1 0

Abciximab 10 hanggang 60 minuto bago kaagad ang percutaneous coronary intervention
para sa 1 2 oras
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Ang CAPTURE ay isang randomized, double-blind, multicenter, placebo-controlled na pagsubok ng paggamit ng Abciximab sa 
hindi matatag na mga pasyente ng angina na hindi tumutugon sa maginoo na medikal na therapy kung saan pinlano ang 
percutaneous coronary intervention, ngunit hindi agad gumanap (6). Kabaligtaran sa mga pagsubok sa EPIC at EPILOG, ang 
pagsubok ng CAPTURE ay nagsasangkot ng pangangasiwa ng placebo o Abciximab simula 18 hanggang 24 na oras bago ang

coronary intervention at nagpapatuloy hanggang isang oras pagkatapos makumpleto ang interbensyon.

Ang mga pasyente ay tinasa bilang may hindi matatag na angina na hindi tumutugon sa tradisyonal na 
medikal na therapy kung mayroon silang hindi bababa sa isang yugto ng myocardial ischemia sa kabila ng 
pahinga sa kama at hindi bababa sa dalawang oras ng therapy na may intravenous heparin at oral o 
intravenous nitrates. Ang mga pasyenteng ito ay na-enrol sa pagsubok ng CAPTURE, kung sa panahon ng 
isang screening angiogram, determinado silang magkaroon ng coronary lesion na pumapayag sa 
percutaneous coronary intervention. Nakatanggap ang mga pasyente ng bolus dose at intravenous infusion 
ng placebo o Abciximab sa loob ng 18 hanggang 24 na oras. Sa pagtatapos ng panahon ng pagbubuhos, 
isinagawa ang interbensyon. Ang Abciximab o placebo infusion ay itinigil isang oras pagkatapos ng 
interbensyon.

Ang dosis ng Abciximab ay isang 0.25
Ang pagsubok sa CAPTURE ay isinama ang pagsasaayos ng timbang ng karaniwang dosis ng heparin sa panahon lamang ng pagsasagawa ng 

interbensyon, ngunit hindi sinisiyasat ang epekto ng mas mababang dosis ng heparin, at ang mga arterial sheath ay naiwan sa lugar ng humigit-kumulang 

40 oras. Ang pangunahing endpoint ng CAPTURE trial ay ang paglitaw ng alinman sa mga sumusunod na kaganapan sa loob ng 30 araw ng percutaneous 

coronary intervention: kamatayan, MI, o agarang interbensyon. Ang 30-araw na (Kaplan-Meier) na pangunahing mga rate ng kaganapan sa pagtatapos 

para sa bawat pangkat ng paggamot sa pamamagitan ng pagsusuri ng intensyon-to-treat ng lahat ng 126.5 na randomized na mga pasyente ay ipinapakita 

sa Talahanayan 3.

bolus na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos sa bilis na 10 Ang

Talahanayan 3

PRIMARY ENDPOINT EVENT RATE SA 30 DAYS CAPTURE TRIAL

Placebo Abciximab

Bilang ng mga Pasyente

Kamatayan, MI, o agarang interbensyon'
p-value kumpara sa placebo

Mga Bahagi ng Pangunahin
Kamatayan

MI sa mga nakaligtas na pasyente

Agarang interbensyon sa mga nakaligtas na pasyente na 

walang talamak na MI

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)

na nakaranas ng higit sa isang kaganapan sa unang 30 araw ay binibilang ng isang beses lamang. Urgent
Kasama sa mga interbensyon ang anumang hindi planadong percutaneous coronary intervention pagkatapos ng nakaplanong 

interbensyon, gayundin ang anumang paglalagay ng stent para sa agarang patency at anumang hindi planadong CABG o paggamit ng 

isang bomba ng lobo.
ay binibilang nang isang beses lamang sa ilalim ng pinakaseryosong bahagi pakikialam).

Ang 30-araw na mga resulta ay pare-pareho sa mga resulta ng EPIC, na may pinakamalaking epekto sa myocardial infarction at kagyat 
na interbensyon na mga bahagi ng composite endpoint. Bilang pangalawang endpoint, ang mga bahagi ng pinagsama-samang 
endpoint ay pinag-aralan nang hiwalay para sa panahon bago ang percutaneous coronary intervention at ang panahon mula sa simula 
ng interbensyon hanggang sa Araw 30. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa MI ay naganap sa panahon pagkatapos ng interbensyon: 
ang mga rate ng MI ay mas mababa sa pangkat ng Abciximab kumpara sa placebo (Abciximab

placebo 6.1%). Nagkaroon din ng pagbawas sa MI na nagaganap bago ang percutaneous coronary intervention
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(Abciximab
naganap sa panahon pagkatapos ng interbensyon. Walang naobserbahang epekto sa dami ng namamatay sa alinmang panahon. Sa anim na 
buwan ng pag-follow up, ang pinagsama-samang endpoint ng kamatayan, MI, o paulit-ulit na interbensyon (kagyatan o hindi-kagyat) ay hindi 
naiiba sa pagitan ng mga Abciximab at placebo group (Abciximab 3 placebo p-0.77).

placebo 2.0%). Isang pagbabawas na nauugnay sa Abciximab sa saklaw ng agarang interbensyon

Ang mortalidad ay hindi karaniwan sa lahat ng tatlong pagsubok, EPIC, EPILOG at CAPTURE. Ang mga katulad na dami ng namamatay ay naobserbahan sa lahat ng 

mga armas sa loob ng bawat pagsubok. Sa lahat ng tatlong pagsubok, ang mga rate ng talamak na MI ay makabuluhang mas mababa sa mga pangkat na ginagamot 

sa Abciximab. Ang mga agarang interbensyon na rate ay mas mababa din sa mga grupong ginagamot ng Abciximab sa mga pagsubok na ito.

Anticoagulation: Dahil sa insidente ng pagdurugo na nakita sa EPIC trial, ang dosing regimens ng concomitant heparin at ang mga 
target na level para sa anticoagulation ay sunud-sunod na iba-iba sa CAPTURE at EPILOG na mga pagsubok. Ang mga binagong regimen 
ng dosing na ito na sinamahan ng iba pang mga hakbang para sa pamamahala ng pasyente ay nauugnay sa pinababang mga rate ng 
pagdurugo (tingnan ang MGA MASAMANG REAKSIYON: Pagdurugo)

Pagsubok sa EPILOG: Ang Heparin ay nababagay sa timbang sa lahat ng mga armas sa paggamot. Ang isang baseline na ACT ay natukoy bago 

ang percutaneous coronary intervention. Sa mababang dosis na braso ng heparin ng pagsubok, ang heparin ay pinangangasiwaan tulad ng 

sumusunod:

Ang paunang heparin bolus ay batay sa mga resulta ng baseline ACT, ayon sa sumusunod na 
regimen:

ACT 150 segundo: magbigay ng 70 U/kg heparin 
ACT 150
GUMAWA

199 segundo: magbigay ng 50 
segundo: magbigay ng walang heparin

heparin

Ang karagdagang 20 U/kg heparin bolus ay ibinigay upang makamit at mapanatili ang isang ACT na 200 segundo sa panahon ng 
pamamaraan.

Ang paghinto ng heparin kaagad pagkatapos ng pamamaraan at pagtanggal ng arterial sheath sa loob ng anim na oras ay 
mahigpit na inirerekomenda sa pagsubok. Kung klinikal na ipinahiwatig ang matagal na therapy ng heparin o naantala na 
pag-alis ng kaluban, inayos ang heparin upang mapanatili ang APTT sa target na 60 hanggang 85 segundo.

CAPTURE trial:
Ang anticoagulation ay sinimulan ng isang intravenous heparin infusion upang makamit ang target na APTT na 60 hanggang 85 
segundo. Ang pagbubuhos ng heparin ay hindi pantay na nababagay sa timbang sa pagsubok na ito. Ang pagbubuhos ng heparin ay 
pinananatili sa panahon ng pagbubuhos ng Abciximab at inayos upang makamit ang isang ACT na 300 segundo o isang APTT na 70 
segundo sa panahon ng percutaneous coronary intervention. Kasunod ng interbensyon, ang pamamahala ng heparin ay tulad ng 
nakabalangkas sa itaas para sa pagsubok ng EPILOG.

Ang anticoagulation ay sinimulan bago ang pangangasiwa ng Abciximab.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT:

Ang Abciximab ay ipinahiwatig bilang pandagdag sa percutaneous coronary intervention para sa pag-iwas sa mga komplikasyon ng cardiac 
ischemic

sa mga pasyenteng sumasailalim sa percutaneous coronary intervention

. sa mga pasyente na may hindi matatag na angina na hindi tumutugon sa tradisyonal na medikal na therapy kapag ang 
percutaneous coronary intervention ay binalak sa loob ng 24 na oras

Ang paggamit ng Abciximab sa mga pasyente na hindi sumasailalim sa percutaneous coronary intervention ay hindi pa pinag-aralan.

Ang Abciximab ay inilaan para gamitin kasama ng aspirin at heparin at pinag-aralan lamang sa setting na iyon, gaya ng inilarawan sa 
CLINICAL STUDIES.
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MGA KONTRAINDIKASYON:

Dahil maaaring mapataas ng Abciximab ang panganib ng bleedin, ang Abciximab ay kontraindikado sa mga sumusunod na klinikal na sitwasyon:

Aktibong panloob na pagdurugo

Kamakailan (sa loob ng anim na linggo) gastrointestinal (GI) o genitourinary (GU) na pagdurugo ng klinikal na kahalagahan.

Kasaysayan ng cerebrovascular accident (CVA) sa loob ng dalawang taon, o CVA na may makabuluhang natitirang neurological 
deficit

Pagdurugo ng diathesis

Ang pangangasiwa ng oral anticoagulants sa loob ng pitong araw maliban kung ang prothrombin time ay 1.2 beses na kontrol

Thrombocytopenia 100,000

Kamakailan lamang (sa loob ng anim na linggo) major surgery o trauma

Intracranial neoplasm, arteriovenous malformation, o aneurysm

Malubhang hindi makontrol na hypertension

Ipinapalagay o naitala na kasaysayan ng vasculitis

Paggamit ng intravenous dextran bago ang percutaneous coronary intervention, o layuning gamitin ito sa panahon ng 
interbensyon

Ang Abciximab ay kontraindikado din sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa anumang bahagi ng produktong ito o sa 
murine proteins.

MGA BABALA:

Ang Abciximab ay may potensyal na dagdagan ang panganib ng pagdurugo, lalo na sa pagkakaroon ng anticoagulation, hal., mula sa 
heparin, iba pang anticoagulants, o thrombolytics (tingnan ang ADVERSE REACTIONS: Pagdurugo).

Ang panganib ng malalaking pagdurugo dahil sa Abciximab therapy ay maaaring tumaas sa mga pasyente na tumatanggap ng thrombolytics at 
dapat na timbangin laban sa mga inaasahang benepisyo.

Kung mangyari ang malubhang pagdurugo na hindi nakokontrol ng presyon, ang pagbubuhos ng Abciximab at 
anumang kasabay na heparin ay dapat itigil.

MGA PAG-IINGAT:

Pag-iingat sa Pagdurugo

Ang mga resulta ng pagsubok sa EPILOG ay nagpapakita na ang pagdurugo ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng mababang dosis, weight-

adjusted heparin regimens, pagsunod sa mas mahigpit na mga alituntunin sa anticoagulation, maagang pag-alis ng femoral arterial sheath, maingat na pasyente at 

pamamahala ng access sa site at pagsasaayos ng timbang ng Abciximab dosis ng pagbubuhos.
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Ang Therapy na may Abciximab ay nangangailangan ng maingat na atensyon sa lahat ng mga potensyal na lugar ng pagdurugo (kabilang ang mga lugar ng 

pagpapasok ng catheter, arterial at venous puncture site, mga site, mga lugar ng pagbutas ng karayom, at gastrointestinal, genitourinary,

at retroperitoneal na mga site).

Arterial at venous punctures, intramuscular injections, at paggamit ng urinary catheters, nasotracheal intubation, nasogastric tubes at 
awtomatikong blood pressure cuffs ay dapat mabawasan. Kapag kumukuha ng intravenous access, ang mga di-compressible na site 
(hal., subclavian o jugular veins) ay dapat na iwasan. Ang saline o heparin lock ay dapat isaalang-alang para sa pagguhit ng dugo. Ang 
mga lugar ng vascular puncture ay dapat na dokumentado at subaybayan. Ang magiliw na pangangalaga ay dapat ibigay kapag nag-
aalis ng mga dressing.

Site ng pag-access sa femoral artery:

Ang pangangalaga sa lugar ng pag-access sa arterya ay mahalaga upang maiwasan ang pagdurugo. Dapat gawin ang pag-iingat kapag 
sinusubukan ang vascular access na tanging ang nauunang pader ng femoral artery ang nabutas, na iniiwasan ang isang Seldinger (through and 
through) na pamamaraan para sa pagkuha ng sheath access. Dapat na iwasan ang paglalagay ng femoral vein sheath maliban kung 
kinakailangan. Habang ang vascular sheath ay nasa lugar, ang mga pasyente ay dapat na panatilihin sa kumpletong bed rest na ang ulo ng kama 
at ang apektadong paa ay pinigilan sa isang tuwid na posisyon. Ang mga pasyente ay maaaring gamutin para sa sakit bilang

kailangan.

Ang paghinto ng heparin kaagad pagkatapos makumpleto ang pamamaraan at pag-alis ng arterial sheath
sa loob ng anim na oras ay mahigpit na inirerekomenda kung APTT 50 o ACT 175 (Tingnan ang MGA PAG-Iingat: Mga Pagsusuri sa Laboratory). 
Sa lahat ng pagkakataon, ang heparin ay dapat na ihinto nang hindi bababa sa dalawang oras bago ang pagtanggal ng arterial sheath.

Kasunod ng pag-alis ng kaluban, dapat ilapat ang presyon sa femoral artery nang hindi bababa sa 30 minuto gamit ang alinman sa 
manu-manong compression o isang mekanikal na aparato para sa hemostasis. Ang isang pressure dressing ay dapat ilapat pagkatapos 
ng hemostasis. Ang pasyente ay dapat mapanatili sa bed rest sa loob ng anim hanggang walong oras kasunod ng pagtanggal ng 
kaluban o paghinto ng Abciximab, o apat na oras pagkatapos ng paghinto ng heparin, alinman ang mas huli. Dapat tanggalin ang 
pressure dressing bago ang ambulasyon. Ang sheath insertion site at distal pulse ng apektadong (mga) binti ay dapat na madalas na 
suriin habang ang femoral artery sheath ay nasa lugar at sa loob ng anim na oras pagkatapos alisin ang femoral artery sheath. Ang 
anumang hematoma ay dapat sukatin at subaybayan para sa pagpapalaki.

Ang mga sumusunod na kondisyon ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagdurugo at maaaring maging dagdag sa 
epekto ng Abciximabnasa setting: percutaneous coronary intervention sa loob ng 12 oras pagkatapos ng simula ng

sintomas para sa talamak na myocardial infarction, matagal na percutaneous coronary intervention (tumatagal ng higit sa 70 
minuto) at nabigong percutaneous coronary intervention.

Paggamit ng Thrombolytics, Anticoagulants at Iba Pang Antiplatelet Agents

Sa EPIC, EPILOG at CAPTURE na mga pagsubok, ang Abciximab ay ginamit kasabay ng heparin at aspirin. Para sa mga detalye ng mga 
anticoagulation algorithm na ginagamit sa mga klinikal na pagsubok na ito, tingnan ang CLINICAL STUDIES: Anticoagulation. Dahil 
pinipigilan ng Abciximab ang pagsasama-sama ng platelet, dapat gamitin ang pag-iingat kapag ginamit ito kasama ng iba pang mga 
gamot na nakakaapekto sa hemostasis, kabilang ang thrombolytics, oral anticoagulants, non-steroidal anti-inflammatory drugs, 
dipyridamole, at ticlopidine.

Sa pagsubok ng EPIC, mayroong limitadong karanasan sa pangangasiwa ng Abciximab na may mababang molekular na timbang na dextran. Ang 

mababang molekular na timbang na dextran ay karaniwang ibinibigay para sa pag-deploy ng coronary stent, kung saan binibigyan din ng oral 

anticoagulants. Sa 11 mga pasyente na nakatanggap ng mababang molekular na timbang na dextran na may Abciximab, lima ang nagkaroon ng 

malalaking pagdurugo at apat ang may menor de edad na pagdurugo. Wala sa limang pasyente ng placebo na ginagamot ng mababang molekular na 

timbang dextran ang nagkaroon ng malaki o menor de edad na pagdurugo (tingnan ang MGA KONTRAINDIKASYON).
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Mayroong limitadong data sa paggamit ng Abciximab sa mga pasyente na tumatanggap ng mga thrombolytic agent. Dahil sa pag-aalala tungkol 
sa mga synergistic na epekto sa pagdurugo, ang systemic thrombolytic therapy ay dapat gamitin nang matalino.

Thrombocytopenia

Ang mga bilang ng platelet ay dapat na subaybayan bago ang paggamot, dalawa hanggang apat na oras kasunod ng bolus na dosis ng Abciximab at sa 24 

na oras o bago ang paglabas, alinman ang mauna. Kung ang isang pasyente ay nakakaranas ng matinding pagbaba ng platelet (hal., pagbaba ng platelet 

sa mas mababa sa 100,000

Dapat matukoy ang bilang ng platelet.
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citrate at heparin, ayon sa pagkakabanggit, upang ibukod ang pseudothrombocytopenia dahil sasa vitro

pakikipag-ugnayan ng anticoagulant. Kung ang tunay na thrombocytopenia ay napatunayan, ang Abciximab ay dapat na agad na ihinto at ang 
kondisyon ay naaangkop na subaybayan at gamutin. Para sa mga pasyenteng may thrombocytopenia sa mga klinikal na pagsubok, isang pang-
araw-araw na bilang ng platelet ay nakuha hanggang sa ito ay bumalik sa normal. Kung ang bilang ng platelet ng pasyente ay bumaba sa 60,000

ang heparin at aspirin ay hindi na ipinagpatuloy. Kung ang bilang ng platelet ng pasyente ay bumaba sa ibaba 50,000

naisalin ang mga platelet. Karamihan sa mga kaso ng matinding thrombocytopenia naganap sa loob
ang unang 24 na oras ng pangangasiwa ng Abciximab.

at pagbaba ng hindi bababa sa 25% mula sa halaga ng pre-treatment), karagdagang Ang 

mga bilang ng platelet na ito ay dapat iguhit sa tatlong magkahiwalay na tubo na naglalaman ng

. Pagpapanumbalik ng Platelet Function

Sa kaganapan ng malubhang hindi makontrol na pagdurugo o ang pangangailangan para sa emergency na operasyon, ang Abciximab ay dapat na ihinto. 

Kung ang paggana ng platelet ay hindi bumalik sa normal, maaari itong maibalik, hindi bababa sa isang bahagi, na may mga pagsasalin ng platelet.

Mga Pagsusulit sa Laboratory

Bago ang pagbubuhos ng Abciximab, bilang ng platelet, oras ng prothrombin, ACT at 
mga pre-umiiral na hemostatic abnormalities.

dapat sukatin upang makilala

Batay sa pinagsama-samang pagsusuri ng data mula sa lahat ng pag-aaral, ang mga sumusunod na alituntunin ay maaaring gamitin upang mabawasan ang panganib 

ng pagdurugo:

Kapag sinimulan ang Abciximab
pinananatili sa pagitan ng 60 at 85 segundo sa panahon ng Abciximab at heparin infusion.

hanggang 24 na oras bago ang percutaneous coronary intervention, ang maging

Sa panahon ng percutaneous coronary intervention ang ACT ay dapat mapanatili sa pagitan ng 200 at 300 segundo.

Kung ang anticoagulation ay ipinagpatuloy sa mga pasyenteng ito kasunod ng percutaneous coronary intervention, ang APTT ay dapat 
mapanatili sa pagitan ng 60 at 85 segundo.

Ang
APTT

o ACT ay dapat suriin bago ang arterial sheath removal. Ang kaluban ay hindi dapat tanggalin maliban kung 
50 segundo o ACT 175 segundo.

Muling pangangasiwa

Ang pangangasiwa ng Abciximab ay maaaring magresulta sa pagbuo ng human anti-chimeric antibody (HACA) na posibleng 
maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o hypersensitivity g anaphylaxis), thrombocytopenia o nabawasan
benepisyo sa muling pangangasiwa ng Abciximab. Sa mga pagsubok sa EPIC, EPILOG, at CAPTURE, ang mga positibong tugon 
ng HACA ay naganap sa humigit-kumulang 5.8% ng mga pasyenteng ginagamot sa Abciximab. Walang labis na hypersensitivity 
o mga reaksiyong alerhiya na nauugnay sa paggamot sa Abciximab.

Ang muling pangangasiwa ng Abciximab sa 29 malulusog na boluntaryo na hindi nakabuo ng tugon ng HACA pagkatapos ng unang 
administrasyon ay hindi humantong sa anumang pagbabago sa mga pharmacokinetics ng Abciximab o sa anumang pagbawas sa antiplatelet
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lakas. Gayunpaman, ang mga resulta sa maliit na grupong ito ng mga pasyente ay nagmumungkahi na ang saklaw ng tugon ng HACA ay 
maaaring tumaas pagkatapos ng muling pangangasiwa. Ang muling pangangasiwa sa mga pasyente na nakabuo ng positibong tugon ng HACA 
pagkatapos ng paunang pangangasiwa ay hindi nasuri sa mga klinikal na pagsubok.

Mga reaksiyong alerdyi

Ang anaphylaxis ay hindi naiulat para sa mga pasyenteng ginagamot sa Abciximab sa alinman sa Phase 3 na klinikal na pagsubok. Gayunpaman, 
maaaring mangyari ang anaphylaxis. Kung nangyari ito, ang pangangasiwa ng Abciximab ay dapat na agad na ihinto at ang karaniwang 
naaangkop na mga hakbang sa resuscitative ay dapat na simulan.

Interaksyon sa droga

Bagama't hindi sistematikong pinag-aralan ang mga pakikipag-ugnayan ng droga sa Abciximab, ang Abciximab ay 
pinangangasiwaan sa mga pasyenteng may ischemic heart disease na ginagamot kasabay ng malawak na hanay ng mga 
gamot na ginagamit sa paggamot ng angina, myocardial infarction at hypertension. Kasama sa mga gamot na ito ang 
heparin, warfarin, beta-adrenergic receptor blockers, calcium channel antagonists, angiotensin converting enzyme 
inhibitors, intravenous at oral nitrates, at aspirin. Ang Heparin, iba pang anticoagulants, thrombolytics, at antiplatelet 
agent ay maaaring nauugnay sa pagtaas ng pagdurugo. Mga pasyenteng may
o mga reaksiyong hypersensitivity kapag ginagamot sa iba pang diagnostic o therapeutic

ang mga titer ay maaaring may mga 

allergic antibodies.

Carcinogenesis, Mutagenesis at Paghina ng Fertility

vitro atsa vivoAng mga pag-aaral sa mutagenicity ay hindi nagpakita ng anumang mutagenic na epekto. Ang mga pangmatagalang pag-aaral 
sa mga hayop ay hindi isinagawa upang suriin ang mga potensyal na carcinogenic o mga epekto sa pagkamayabong sa mga lalaki o babaeng 
hayop.

Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi isinagawa sa Abciximab. Hindi rin alam kung ang Abciximab ay maaaring 
magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa isang buntis o maaaring makaapekto sa kapasidad ng pagpaparami. Ang Abciximab 
ay dapat ibigay sa isang buntis lamang kung malinaw na kailangan.

Mga Nanay na Nag-aalaga

Ito ay hindi alam kung ang gamot na ito ay excreted sa gatas ng tao o hinihigop systemically pagkatapos ng paglunok. Dahil maraming 
gamot ang nailalabas sa gatas ng tao, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang Abciximab ay ibinibigay sa isang babaeng 
nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric ay hindi pa napag-aralan.

MASAMANG REAKSIYON:

Dumudugo

Ang Abciximab ay may potensyal na mapataas ang panganib ng pagdurugo, lalo na sa pagkakaroon ng anticoagulation, hal mula sa heparin, iba 
pang anticoagulants o thrombolytics. Ang pagdurugo sa Phase 3 na mga pagsubok ay inuri bilang major, minor o hindi gaanong mahalaga sa 
pamamagitan ng pamantayan ng Thrombolysis sa Myocardial Infarction na pangkat ng pag-aaral (7). Ang mga pangunahing kaganapan sa 
pagdurugo ay tinukoy bilang alinman sa isang intracranial hemorrhage o pagbaba ng hemoglobin na higit sa 5 menor de edad

Kasama sa mga kaganapan sa pagdurugo ang kusang gross hematuria, kusang hematemesis, naobserbahang pagkawala ng dugo na may
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pagbaba ng hemoglobin ng higit sa 3
lugar ng dumudugo. Ang hindi gaanong mahalagang mga kaganapan sa pagdurugo ay tinukoy bilang isang pagbawas sa hemoglobin na mas mababa 

sa 3 pagbaba sa hemoglobin sa pagitan ng 3-4 nang walang naobserbahang pagdurugo. Sa mga pasyenteng tumanggap ng pagsasalin, ang

ang bilang ng mga yunit ng dugo na nawala ay tinantya sa pamamagitan ng isang adaptasyon ng pamamaraan ng Landefeld, et

o pagbaba ng hemoglobin ng hindi bababa sa 4 walang natukoy
o a

Sa EPIC trial, kung saan ginamit ang non-weight-adjusted, standard heparin dose regimen, ang pinakakaraniwang 
komplikasyon sa panahon ng Abciximab therapy ay ang pagdurugo sa unang 36 na oras. Ang ng major
ang pagdurugo, menor de edad na pagdurugo at pagsasalin ng mga produkto ng dugo ay makabuluhang nadagdagan. Humigit-kumulang 70% ng mga 

pasyenteng ginagamot sa Abciximab na may malaking pagdurugo ay nagkaroon ng pagdurugo sa arterial access site sa singit. Ang mga pasyenteng na-

abciximabtreated ay mayroon ding mas mataas na saklaw ng mga pangunahing kaganapan sa pagdurugo mula sa gastrointestinal, genitourinary,

at iba pang mga site.

Ang mga rate ng pagdurugo ay nabawasan sa pagsubok ng CAPTURE, at higit pang nabawasan sa pagsubok ng EPILOG sa pamamagitan ng 
paggamit ng mga binagong regimen ng dosing at mga partikular na diskarte sa pamamahala ng pasyente. Sa EPILOG, gamit ang heparin at 
Abciximab dosing, sheath removal at arterial access na mga alituntunin sa site na inilarawan sa ilalim ng PAG-Iingat, ang saklaw ng malaking 
pagdurugo sa mga pasyente na ginagamot sa Abciximab at low-dose, weight-adjusted heparin ay hindi gaanong naiiba sa mga pasyente na 
tumatanggap ng placebo .

Ipinakita iyon ng mga pagsusuri sa subgroup sa mga pagsubok sa EPIC at CAPTURE

sa mga pasyente ng Abciximab na tumitimbang ng 75 kg. Sa EPILOG trial na gumamit ng weight-adjusted heparin dosing, ang non-
CABG major bleeding rate para sa Abciximab-treated na mga pasyente ay hindi nagkakaiba nang malaki sa weight subgroup.

mas karaniwan ang malalaking pagdurugo

Bagaman limitado ang data, ang paggamot sa Abciximab ay hindi nauugnay sa labis na malaking pagdurugo sa mga pasyente na 
sumailalim sa operasyon ng CABG. (Ang saklaw sa lahat ng mga armas sa paggamot ay 3-5% sa EPIC at sa CAPTURE
at mga pagsubok sa EPILOG.) Ang ilang mga pasyente na may matagal na oras ng pagdurugo ay tumanggap ng mga pagsasalin ng platelet upang itama 

ang oras ng pagdurugo bago ang operasyon. (Tingnan ang MGA PAG-Iingat: Pagpapanumbalik ng Platelet Function.)

Ang mga rate ng major bleeding, minor bleeding at bleeding events na nangangailangan ng mga pagsasalin ng dugo sa EPIC, CAPTURE at 
EPILOG na mga pagsubok ay ipinapakita sa Table 4. Ang mga rate ng hindi gaanong pagdurugo ay hindi kasama sa Table 4.
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Talahanayan 4

NON-CABG BLEEDING SAEPIC, EPILOG AT CAPTURE TRIALS
Bilang ng mga Pasyenteng May Dugo

EPIC:
Abciximab

(Bolus + Infusion)
= 708)

Placebo
= 696)

Major”
menor de edad

Nangangailangan

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

64 (9.2)
1 4 (2.0)

makunan:
Placebo

=
Abciximab

=

Major”
menor de edad

Nangangailangan

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

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

EPILOG:
Abciximab +

Standard-dose na Heparin
Abciximab +

Mababang dosis ng Heparin

= 935)
Placebo

= 939)

Major”
menor de edad

Nangangailangan

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)

"Ang mga pasyente na nagkaroon ng pagdurugo sa higit sa isang klasipikasyon ay binibilang ng isang beses lamang ayon sa pinakamatinding klasipikasyon. Ang mga pasyente na 

may maraming mga kaganapan sa pagdurugo ng parehong pag-uuri ay binibilang din nang isang beses sa loob ng pag-uuri na iyon.

pulang selula ng dugo o buong dugo

Intracranial Hemorrhage at Stroke

Ang kabuuang saklaw ng intracranial hemorrhage at non-hemorrhagic stroke sa lahat ng tatlong pagsubok ay 
hindi gaanong naiiba,
intracranial hemorrhage noon

para sa mga pasyente ng placebo at

para sa mga pasyente ng placebo at

112 para sa mga pasyenteng ginagamot sa Abciximab. Ang insidente ng

112 para sa mga pasyente ng Abciximab.

Thrombocytopenia

Sa mga klinikal na pagsubok, ang mga pasyenteng ginagamot sa Abciximab ay mas malamang kaysa sa mga pasyente na ginagamot ng placebo 
na makaranas ng pagbaba sa bilang ng platelet. Ang mga rate ng
kasunod na mga pagsubok sa CAPTURE at EPILOG (Talahanayan 5).

at ang mga pagsasalin ay mas mababa sa
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Talahanayan 5

THROMBOCYTOPENIA AT PLATELET

Placebo +
Standard-dose

Henarin

Abciximab +
Standard-dose

Henarin

Abciximab +
Mababang dosage

Heparin

Kabuuang bilang ng mga pasyenteng nakatala

EPIC
BIBILIN
EPILOG

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Mga pasyente na may pagbaba ng platelet sa
ng mga pasyente na may mga kaganapan

EPIC
BIBILIN
EPILOG

Mga pasyente na may pagbaba ng platelet sa

0.7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__

0.4

EPIC
BIBILIN
EPILOG

Mga pasyente na nakatanggap ng platelet

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

EPIC
BIBILIN
EPILOG

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

na may bilang ng platelet ng 

bilang ng

Kasama ang mga pasyenteng tumatanggap ng mga pagsasalin ng platelet para sa thrombocytopenia o anumang iba pang dahilan.

ay kasama rin sa kategorya ng mga pasyente na may a

Iba pang mga Salungat na Reaksyon

Ang talahanayan 6 ay nagpapakita ng mga masamang kaganapan maliban sa pagdurugo at thrombocytopenia mula sa pinagsamang EPIC, 
EPILOG at CAPTURE na mga pagsubok na naganap sa mga pasyente sa bolus plus infusion arm sa isang saklaw na higit sa 0 . 5%
mas mataas kaysa sa mga ginagamot sa placebo.
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Talahanayan 6

MGA MASAMANG PANGYAYARI SA MGA PINAGGAMOT NA PASYENTE SA EPIC, EPILOG AT CAPTURE TRIALS

Placebo
= 2226)

Pagbubuhos ng Bolus

Bilang ng mga Pasyente

Cardiovascular System
Hypotension
Bradycardia

230 (10.3)
79 (3.5)

447 (14.4)
140 (4.5)

Gastrointestinal System
Pagduduwal

Pagsusuka
Sakit sa tiyan

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

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

Miscellaneous
Sakit sa likod

Pananakit ng dibdib

Sakit ng ulo
Pananakit ng Puncture Site

Peripheral Edema

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)

Ang mga sumusunod na karagdagang salungat na kaganapan mula sa EPIC, EPILOG at CAPTURE na mga pagsubok ay iniulat ng mga 
investigator para sa mga pasyente na ginagamot sa isang bolus plus infusion ng Abciximab sa na mas mababa sa 0.5%
mas mataas kaysa sa mga pasyente sa braso ng placebo.

CardiovascularSystem-ventricular 
arteriovenous fistula
embolism

tachycardia
hindi kumpletong AV block

thrombophlebitis (0.1%);

pseudoaneurysm
nodal arrhythmia

palpitation
kumpletong AV block

Gastrointestinal pagtatae (1. ileus gastroesophogeal reflux (0.1%);

Hemic at LymphaticSystem-anemia leukocytosis (OS%), petechiae (0.2%);

System-pagkahilo
pagkalito (0.5%) contraction ng kalamnan

pagkabalisa abnormal na pag-iisip
pagkawala ng malay hypertonia

pagkabalisa

diplopia (0.1%);
hypesthesia

PanghingaSystem-pneumonia
pleurisy paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin

pleural effusion
rhonchi (0.1%);

brongkitis (0.3%) bronchospasm

System-myalgia (0.2%);

UrogenitalSystem-urinary
cystalgia (0.

pagpapanatili

kawalan ng pagpipigil sa ihi(0.
dysuria abnormal na pag-andar ng bato 

prostatitis
madalas

nadagdagan ang pagpapawis (1

edema sugat
asthenia (0.7%) incision pain 
abscess cellulitis

pamumutla Diabetes mellitus
pamamaga(0. toxicity ng droga (0.1%).

pruritus (0.5%)
lamig sa paligid

hyperkalemia
abnormal na paningin

sakit sa lugar ng iniksyon (Ol%), tuyong 
bibig pinalaki tiyan(0. pagsabog
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OVERDOSAGE:

Walang karanasan sa labis na dosis sa mga klinikal na pagsubok ng tao.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON:

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Abciximab ay sinisiyasat lamang sa kasabay na pangangasiwa ng heparin at 
aspirin tulad ng inilarawan sa CLINICAL STUDIES.

Sa mga pasyente na may nabigong percutaneous coronary intervention, ang tuluy-tuloy na pagbubuhos ng Abciximab ay dapat itigil 
dahil walang ebidensya para sa pagiging epektibo ng Abciximab sa setting na iyon.

Sa kaganapan ng malubhang pagdurugo na hindi makontrol ng compression, ang Abciximab at heparin ay dapat 
na ihinto kaagad.

Ang inirerekomendang dosis ng Abciximab sa mga matatanda ay isang 0.25

bago magsimula ang percutaneous coronary intervention, na sinusundan ng tuluy-tuloy na intravenous infusion na 0.125
(hanggang sa maximum na 10 sa loob ng 12 oras.

intravenous bolus na pinangangasiwaan ng IO-60 minuto

Ang mga pasyente na may hindi matatag na angina na hindi tumutugon sa tradisyonal na medikal na therapy at na binalak na sumailalim sa 
percutaneous coronary intervention sa loob ng 24 na oras ay maaaring gamutin ng isang Abciximab 0.25 sa ugat
bolus na sinusundan ng 18 hanggang 24 na oras na intravenous infusion ng 10 nagtatapos isang oras pagkatapos ng
percutaneous coronary intervention.

Mga tagubilin para sa Pangangasiwa

1. Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na inspeksyon nang biswal para sa particulate matter bago ibigay. Ang mga paghahanda 
ng Abciximab na naglalaman ng mga nakikitang opaque na particle ay HINDI dapat gamitin.

2. Dapat na asahan ang mga reaksiyong hypersensitivity sa tuwing ibibigay ang mga solusyon sa protina tulad ng Abciximab. 
Ang epinephrine, dopamine, theophylline, antihistamines at corticosteroids ay dapat na magagamit para sa agarang paggamit. 
Kung lumitaw ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerhiya o anaphylaxis, ang pagbubuhos ay dapat itigil at bigyan ng 
naaangkop na paggamot.

3. Tulad ng lahat ng produkto ng parenteral na gamot, ang mga pamamaraan ng aseptiko ay dapat gamitin sa panahon ng pangangasiwa ng 
Abciximab.

4.I-withdraw ang kinakailangang halaga ng Abciximab para sa bolus injection sa isang syringe. I-filter ang bolus injection 
gamit ang sterile, non-pyrogenic, low protein-binding 0.2 o 0.22 filter (Millipore o katumbas).

5. I-withdraw ang kinakailangang halaga ng Abciximab para sa tuluy-tuloy na pagbubuhos sa isang syringe. Mag-iniksyon sa isang 
naaangkop na lalagyan ng sterile 0.9% saline o 5% dextrose at i-infuse sa kinakalkula na rate sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na infusion 
pump. Ang tuluy-tuloy na pagbubuhos ay dapat na i-filter alinman sa admixture gamit ang isang sterile, non-pyrogenic,

protina-binding 0.2 o 0.22 syringe filter (Millipore
gamit ang isang in-line, sterile, non-pyrogenic, low protein-binding 0.2 o 0.22 Itapon 
ang hindi nagamit na bahagi sa dulo ng pagbubuhos.

o katumbas) o sa pangangasiwa
filter (Abbott o katumbas).

6. Walang ipinakitang hindi pagkakatugma sa mga intravenous infusion fluid o karaniwang ginagamit na mga cardiovascular na 
gamot. Gayunpaman, ang Abciximab ay dapat ibigay sa isang hiwalay na linya ng intravenous hangga't maaari at hindi ihalo sa 
iba pang mga gamot.
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7. Walang mga incompatibilities na naobserbahan sa mga glass bottle na polyvinyl chloride bag at administration sets.

PAANO Ibinibigay:

Abciximab 2 ay ibinibigay sa 5 vial na naglalaman ng 10 mg 0002-7 140-O 1).

Ang mga vial ay dapat na nakaimbak sa 2 hanggang 8°C (36 hanggang ngayon. 

Itapon ang anumang hindi nagamit na bahagi na naiwan sa vial.

Huwag mag-freeze. DOhindi iling. Huwag gumamit ng lampas sa pag-expire
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