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الصيدالنيالشكل 3.

)معقمتركيز (التسريب لمحلول التركيز

وأحمر.وشفاف معقم المشتت

السريريةالتفاصيل 4.

العالجيةالمؤشرات 4.1

:liposomal pegylated Caelyxإلى يشار

متزايدة.قلبية مخاطر توجد حيث النقيلي الثدي سرطان لمرضى وحيد كعالج -

األولى.الدرجة من البالتيني الكيميائي العالج نظام في فشلن اللواتي النساء لدى المتقدم المبيض سرطان لعالج -

غير أو بالفعل خضعوا والذين األقل على واحداً سابقاً عالجاً تلقوا الذين المرضى في التدريجي المتعدد النقوي الورم لعالج بورتيزوميب مع باالشتراك -

العظم.نخاع لزرع مناسبين

واألمراض  )3مم  /CD4ليمفاوية خلية 200 من أقل ( CD4تعداد انخفاض من يعانون الذين المرضى في  )(KSباإليدز المرتبطة كابوزي ساركوما لعالج -

النطاق.واسعة الحشوية أو المخاطية الجلدية

 KSاإليدز-مرضى في الثاني للخط كيميائي كعالج أو األول ، الخط من نظامي كيميائي عالج كخط  pegylated Caelyxالليبوزومات استخدام يمكن

على اثنين على يشتمل الذي النظامي الكيميائي العالج من سابق مزيج يتحملون ، ال الذين المرضى في أو مع ، تقدم الذي المرض من يعانون الذين

.)آخرأنثراسيكلين أو (قياسي ودوكسوروبيسين بليوميسين فينكا ، قلويد التالية: العوامل من األقل

اإلدارةوطريقة الجرعة 4.2

للخاليا.السامة العوامل إدارة في متخصص مؤهل أورام طبيب إشراف تحت إال  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات تدار أن ينبغي ال

هيدروكلوريد من أخرى تركيبات مع بالتبادل استخدامه عدم ويجب فريدة دوائية حركية خصائص  pegylated Caelyxالشحمي الجسيم يظُهر

دوكسوروبيسين.

الجرعات

المبيضسرطان   /الثديسرطان

المريض ويستمر يتقدم ال المرض أن طالما أسابيع 4 كل مرة 2م  /مجم50 بجرعة الوريد طريق عن  pegylated Caelyxالدهني الجسيم إعطاء يتم

العالج.تحمل في

المتعددةالمايلوما

ساعة لمدة تسريب شكل على أسابيع 3 لمدة  bortezomibنظام من 4 اليوم في 2 م   /مجم30 عند  pegylated Caelyxالدهني الجسيم إعطاء يتم

الجرعة تكرار يجب أسابيع. 3 كل 11 و 8 و 4 و 1 األيام في 2 م   /مجم1.3 من بورتيزوميب نظام يتكون بورتيزوميب. تسريب بعد مباشرة إعطاؤه يتم

الضرورة حسب ساعة 48 حتى الطبيين المنتجين كال من الرابع اليوم جرعات تتأخر قد العالج. ويتحملون مرض بشكل يستجيبون المرضى أن طالما

األقل.على ساعة 72 بورتيزوميب جرعات بين تفصل أن يجب الطبية.

باإليدزالمرتبطة كانساس

تقل التي الزمنية الفواصل تجنب أسابيع. ثالثة إلى أسبوعين كل 2م  /مجم20 عند الوريد طريق عن  pegylated Caelyxالدهني الجسيم إعطاء يتم

عالجية. استجابة لتحقيق أشهر ثالثة إلى شهرين لمدة المرضى بعالج يوصى السمية. وزيادة الطبية المنتجات تراكم استبعاد يمكن ال حيث أيام 10 عن

العالجية.االستجابة على للحفاظ الحاجة حسب العالج في استمر

المرضىلجميع

المسبقة األدوية وأعط التسريب ، عن فوراً توقف  ، )4.8و 4.4 القسمين انظر (التسريب لتفاعل مبكرة عالمات أو أعراض من يعاني المريض كان إذا

أبطأ.بمعدل تشغيله وأعد  )المفعولقصير كورتيكوستيرويد أو   /والهيستامين مضادات (المناسبة

liposomal pegylated Caelyxجرعة لتعديل إرشادات

إرشادات توفير يتم تأخيرها. أو الجرعة تقليل يتم قد الدموية ، السمية أو الفم التهاب  ، )(PPEاألخمصي - الراحي التخدير مثل الضائرة األحداث إلدارة

الوطني المعهد على الجداول هذه في السمية تصنيف يعتمد أدناه. الجداول في الضارة اآلثار لهذه الثانوية  pegylated Caelyxشحوم جرعة لتعديل

للسرطان
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.)CTC)-NCIالشائعة السمية معايير

عالج في السريرية التجارب في الجرعة لتعديل المتبع الزمني الجدول  )2الجدول (الفم والتهاب  )1الجدول (الشخصية الوقاية معدات جداول توفر

باإليدز ، المتعلقة  KSمن يعانون الذين المرضى في السميات هذه حدثت إذا : )أسابيع4 لمدة بها الموصى العالج دورة تعديل (المبيض أو الثدي سرطان

مماثلة.بطريقة أسابيع 3 إلى 2 من بها الموصى العالج دورة تعديل يمكن

أو الثدي بسرطان المصابين المرضى عالج في السريرية التجارب في الجرعة لتعديل المتبع الزمني الجدول  )3الجدول (الدموية السمية جدول يوفر

4.للجدول وفقاً  KS-AIDSمن يعانون الذين المرضى في الجرعة تعديل توفير يتم فقط. المبيض سرطان

1erythrodysesthesia Plantar – Palmar. الجدول

liposomal pegylated Caelyxمن مسبقة جرعة بعد أسبوع

الحاليةالسمية درجة

تقييم

السادساألسبوعالخامساألسبوعالرابعاألسبوع

25٪ ؛بنسبة الجرعة تقليللمما خفضلمما خفض1الصف

اسابيع4 الى العودة

فترة
تورم أو خفيفة حمامي تتداخل ال (

تقشرأو

)اليوميةاألنشطة مع

من جلدية لسمية المريض تعرض

وفي الرابعة ، أو الثالثة الدرجة

انتظرالحالة هذه

إضافيأسبوع

من جلدية لسمية المريض تعرض

وفي الرابعة ، أو الثالثة الدرجة

انتظرالحالة هذه

إضافيأسبوع

25٪ ؛بنسبة الجرعة تقليلإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظر2الصف

اسابيع4 الى العودة

فترة
يتداخل انتفاخ أو تقشر ، حمامي ، (

لكنمع ،

العادييستبعد ال

صغيرة بثور البدنية؛ األنشطة

أقلتقرحات أو

)سم2 من أكثر قطرها

المريضسحبإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظر3الصف

تورم أو تقرحات أو تقرحات (

األنشطة أو المشي مع يتداخل

ارتداؤه يمكن ال العادية ؛ اليومية

منتظمبشكل

)مالبس

المريضسحبإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظرالرابعالصف

محليةعملية أو منتشر (

العدوىتسبب

الفراشطريح أو مضاعفات ،

ء)االستشفاأو الدولة

الفمالتهاب 2. الجدول

liposomal pegylated Caelyxمن مسبقة جرعة بعد أسبوع

فيالسمية درجة

الحاليالتقييم

السادساألسبوعالخامساألسبوعالرابعاألسبوع

العودة 25٪ ؛ بنسبة الجرعة تقليللمما خفضلمما خفض1الصف

االنسحابأو أسابيع4 فاصل إلى

طبيبلكل مريض

تقييم

مؤلمة ،غير قرح (

خفيفةأو حمامي ،

)وجع

أمن المريض يعاني

التهاب 4 أو 3 السابق الصف

انتظرالحالة هذه وفي الفم

أمن المريض يعاني

التهاب 4 أو 3 السابق الصف

انتظرالحالة هذه وفي الفم
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إضافيأسبوعإضافيأسبوع

العودة 25٪ ؛ بنسبة الجرعة تقليلإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظر2الصف

االنسحابأو أسابيع4 فاصل إلى

طبيبلكل مريض

تقييم

مؤلمة ،حمامي (

ولكنتقرحات ، أو وذمة ،

)تأكلأن يمكن

المريضسحبإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظر3الصف

مؤلمة ،حمامي (

ولكنتقرحات ، أو وذمة ،

)االكلاستطيع ال

المريضسحبإضافياًأسبوعاً انتظرإضافياًأسبوعاً انتظرالرابعالصف

أوبالحقن يتطلب (

)معويدعم

المبيضسرطان أو الثدي سرطان من يعانون الذين المرضى إدارة -  )الدمويةالصفائح أو  (ANCالدموية السمية 3. الجدول

تعديلالصفائحANCالمرتبة

الجرعة.تقليل بدون العالج استأنف150000- 190075000- 11500الصف

من قلل 75000 ؛ والصفائح  1500ANC حتى انتظر75000<- 150050000 ->21000الصف

الجرعة.تقليل دون

من قلل 75000 ؛ والصفائح  1500ANC حتى انتظر50000 ->100025000من أقل - 3500الصف

الجرعة.تقليل دون

الجرعة قلل 75000 ؛ والصفائح  1500ANC حتى انتظر25000<500<الرابعالصف

عامل دعم مع الكاملة الجرعة في استمر أو 25٪ بنسبة

النمو.

الوقاية معدات من يعانون الذين  bortezomibمع باالشتراك  pegylated Caelyxشحوم مع عولجوا الذين المتعددة المايلوما لمرضى بالنسبة

4 الجدول يوفر التوالي. على أعاله 2 و 1 الجدول في موضح هو كما  liposomal pegylated Caelyxجرعة تعديل يجب الفم ، التهاب أو الشخصية

العالج يتلقون الذين المتعددة المايلوما من يعانون الذين المرضى عالج في السريرية التجربة في األخرى الجرعة لتعديالت المتبع الزمني الجدول أدناه

راجع الجرعة ، وتعديالت  bortezomibجرعات حول التفصيلية المعلومات من لمزيد . bortezomibو  liposomal pegylated Caelyxالمركب

SPC  لـbortezomib.

من يعانون الذين المرضى -  bortezomib + liposomal pegylated Caelyxالمركب العالج أجل من الجرعة تعديالت 4. الجدول

المتعددةالمايلوما

بورتيزوميبliposomal pegylated Caelyxالمريضحالة

 1000<و مئوية درجة 38  ≥حمى

ANC/  3مم

إذا الرابع ؛ اليوم قبل إذا الدورة هذه بجرعة تقم ال

25٪.بنسبة التالية الجرعة قلل الرابع ، اليوم بعد

25٪.بنسبة التالية الجرعة قلل

اليوم بعد الدواء تناول من يوم أي في

دورة:كل من األول

إذا الرابع ؛ اليوم قبل إذا الدورة هذه بجرعة تقم ال

بنسبة الرابع اليوم بعد التالية الجرعة تقليل تم

تقليل تم إذا التالية الدورات في ٪25

الدموية.السمية أجل من بورتيزوميب

في أكثر أو جرعتين إعطاء يتم لم إذا جرعة ال

الدورات في 25٪ بنسبة الجرعة قلل دورة ،

التالية.

3مم  /25000<الدموية الصفائح عدد

ديسيلتر  /جم8 <الهيموغلوبين

ANC3 500<  /مم

المتعلقة السمية 4 أو 3 الدرجة

الدمويغير بالطب

2 <الدرجة إلى تتعافى حتى جرعة تؤخذ ال

الجرعات لجميع 25٪ بنسبة الجرعة وتقليل

الالحقة.

وتقليل 2 <الدرجة إلى تتعافى حتى جرعة ال

للجميع25٪ بنسبة الجرعة

الالحقة.الجرعات

12931/product/emc/https://www.medicines.org.uk21/4



)SmPC)(  -emc)المنتج خصائص ملخص - مل   /مجم 2liposomal pegylated Caelyx التسريب محلولمساء5:26ً 15 ، /22/4

العصبي االعتالل أو األعصاب آالم

المحيطي

.bortezomibأجل من  SPCانظرللجرعة.تعديالت ال

bortezomibأجل من  SPCراجع الجرعة ، وتعديل  bortezomibجرعات حول المعلومات من لمزيد  *

العالج. تأخير أو تعليق أو الجرعة تقليل الدموية السمية تتطلب قد  ، pegylated Caelyxبشحوم عولجوا الذين كانساس اإليدز-لمرضى بالنسبة

<الدموية الصفائح عدد أو   /و3مم  /1000من أقل  ANCعدد يكون عندما المرضى في  liposomal pegylated Caelyxعالج مؤقتاً تعليق
الدورات في 3مم  /1000من أقل  ANCعدد يكون عندما الدم تعداد لدعم مصاحب كعالج  )CSF-GMأو ( CSF-Gإعطاء يمكن . 3مم  /50000

الالحقة.

كبدياختالل

مستويات ارتفاع من يعانون الذين المرضى من قليل عدد في المحددة  pegylated Caelyxالدهنية للجسيمات الدوائية الحرائك تختلف ال

جرعة تقليل يجب الخبرة ، من المزيد اكتساب يتم حتى ذلك ، ومع الطبيعي ؛ البيليروبين إجمالي من يعانون الذين المرضى عن الكلي البيليروبين

liposomal pegylated Caelyx  والمبيض للثدي السريرية التجارب برامج من الخبرة على بناء ًالكبد وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في

 /مجم3.0  >البيليروبينكان إذا 25٪. بنسبة األولى الجرعة تقليل يتم ديسيلتر ،   /ملغم1.2-3.0 بين البيليروبين كان إذا العالج ، بدء عند التالي: النحو على
زيادة فيمكن الكبد ، إنزيمات أو الدم في البيليروبين في زيادة دون األولى الجرعة المريض تحمل إذا 50٪. بنسبة األولى الجرعة تقليل يتم ديسيلتر ، 

تخفيضه تم إذا الثانية ؛ للدورة الكاملة الجرعة إلى تزداد األولى ، للجرعة 25٪ بنسبة تخفيضها تم إذا أي التالية ، الجرعة مستوى إلى الثانية الدورة جرعة

تحملها. تم إذا الالحقة للدورات الكاملة الجرعة إلى الجرعة زيادة يمكن 2. للدورة الكاملة الجرعة من 75٪ إلى الجرعة زيادة األولى ، للجرعة 50٪ بنسبة

الحد  ×4 حتى الكبد وأنزيمات البيليروبين في متزامن ارتفاع مع الكبد نقائل من يعانون الذين للمرضى  pegylated Caelyxالليبوزومات إعطاء يمكن

التقليدية السريرية المعملية االختبارات باستخدام الكبدية الوظيفة بتقييم قم  ، liposomal pegylated Caelyxإعطاء قبل الطبيعي. للنطاق األعلى

والبيليروبين.القلوي ، الفوسفاتيز  ، AST/  ALTمثل

الكلويالقصور

الحرائك بيانات توضح الجرعة. لتعديل حاجة هناك يكون أن ينبغي فال الصفراء ، في وإفرازه الكبد طريق عن استقالبه يتم دوكسوروبيسين ألن نظراً

تتأثر ال  pegylated Caelyxالدهنية الدهون إزالة أن  )دقيقة  /مل30-156 من اختبارها تم التي الكرياتينين تصفية نطاق في (السكانية الدوائية

دقيقة.  /مل30 عن لديهم الكرياتينين تصفية تقل الذين المرضى في الدوائية الحرائك عن بيانات توجد ال الكلى. بوظيفة

الطحالاستئصال مع باإليدز المرتبطة  KSمرضى

 liposomalمع بالعالج ينصح ال الطحال ، الستئصال خضعوا الذين المرضى في  liposomal pegylated Caelyxمع خبرة وجود لعدم نظراً

pegylated Caelyx.

األطفالسكان

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في  liposomal pegylated Caelyxينصح ال محدودة. األطفال في التجربة

كبير

 liposomalلـ الدوائية الحرائك كبير بشكل يغير ال  ً)عاما21-75 (اختباره تم الذي النطاق عبر العمر أن السكان على القائم التحليل يوضح

pegylated Caelyx.

اإلعطاءطريقة

القسم انظر (للتعامل الخاصة واالحتياطات التحضير حول التعليمات من لمزيد الوريد. في كتسريب  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات تدار

6.6(.

المنفذ خالل من  pegylated Caelyxالدهني التسريب خط بتوصيل يوصى مخفف. غير تشتت أو بلعة كحقن  pegylated Caelyxدهون تدير ال

إعطاء يمكن والتسرب. الدم تجلط حدوث خطر وتقليل التخفيف من مزيد لتحقيق الجلوكوز من  )مل  /مجم50 (٪ 5 بنسبة الوريدي للتسريب الجانبي

تحت أو العضلي الحقن طريق عن  pegylated Caelyxدهون إعطاء عدم يجب الخط. في المرشحات مع تستخدم ال المحيطي. الوريد عبر التسريب

.)6.6القسم انظر (الجلد

للتسريب.جلوكوز محلول  )مل  /مجم50 (5٪ مل 250 في  pegylated Caelyxشحوم خفف مجم: 90 <للجرعات

للتسريب.جلوكوز محلول  )مل  /مجم50 (5٪ مل 500 في  pegylated Caelyxشحوم خفف مجم: 90  ≥للجرعات

المتعددةالمايلوما   /المبيضسرطان   /الثديسرطان

إعطاء فيمكن التسريب ، تفاعل مالحظة يتم لم إذا دقيقة.   /مجم1 عن يزيد ال بمعدل األولية الجرعة إعطاء يتم التسريب ، تفاعالت مخاطر لتقليل

دقيقة.60 مدى على الالحقة  liposomal pegylated Caelyxحقن

التالي:النحو على التسريب طريقة تعديل يجب التسريب ، تفاعل من يعانون الذين المرضى في
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لمدة ذلك بعد التسريب معدل مضاعفة يمكن فعل ، رد دون التسامح تم إذا األولى. دقيقة 15 الـ خالل ببطء اإلجمالية الجرعة من 5٪ تسريب يجب

دقيقة.90 لمدة التالية الساعة خالل التسريب إكمال يمكن التسامح ، حالة في دقيقة. 15

باإليدزالمرتبطة كانساس

التسريب طريق عن إعطاؤها ويتم للتسريب الجلوكوز محلول من  )مل  /مجم50 (٪ 5 مل 250 في  pegylated Caelyxشحميات جرعة تخفيف يتم

دقيقة.30 لمدة الوريد في

االستعمالموانع 4.3

6.1.القسم في المدرجة السواغات من ألي أو الصويا ، فول أو السوداني الفول الفعالة ، للمادة الحساسية فرط

الجهازية.إنترفيرون ألفا أو المحلي العالج مع فعال بشكل عالجه يمكن الذي  KSاإليدز-لعالج  pegylated Caelyxشحوم استخدام عدم يجب

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

أخرى تركيبات مع بالتبادل  pegylated Caelyxشحوم استخدام ينبغي ال الجرعات ، وجداول الدوائية الحرائك مالمح في االختالف إلى بالنظر

دوكسوروبيسين.هيدروكلوريد من

القلبسمية

تعتبر ال متكرر. بشكل القلب تخطيط لمراقبة روتيني بشكل  liposomal pegylated Caelyxيتلقون الذين المرضى جميع يخضع أن المستحسن من

إلزامية مؤشرات الحميدة القلب ضربات انتظام وعدم  STالمقطع وانخفاض  ، Tالموجة تسطيح مثل القلب كهربية مخطط في المؤقتة التغييرات

يجب التغيير ، هذا حدوث حالة في القلب. سمية على داللة أكثر  QRSمركب تقليل يعتبر ذلك ، ومع . liposomal pegylated Caelyxعالج لتعليق

القلب.عضلة خزعة أي األنثراسيكلين ، القلب عضلة إلصابة دقة األكثر االختبار في النظر

أو القلب صدى تخطيط طريق عن األيسر البطين طرد جزء قياس هي القلب بتخطيط مقارنة ًالقلب وظائف ومراقبة لتقييم تحديداً األكثر الطرق

 pegylatedالدهني بالجسم العالج بدء قبل روتيني بشكل الطرق هذه تطبيق يجب . )(MUGAالمتعددة الدموية األوعية تصوير طريق عن يفضل

Caelyx  لجزيء إضافية إدارة كل قبل إلزامياً األيسر البطين وظيفة تقييم يعتبر العالج. أثناء دوري بشكل وتكرارهاliposomal pegylated Caelyx 

.2م  /مجم450 البالغة الحياة مدى التراكمية أنثراسيكلين جرعة يتجاوز الذي

القلب ، تخطيط مراقبة التالي: بالترتيب األنثراسيكلين عالج أثناء القلب أداء بمراقبة يتعلق فيما أعاله المذكورة التقييم وطرق اختبارات استخدام يجب

 liposomal pegylatedبعالج مرتبطة محتملة قلبية إصابة إلى تشير االختبار نتيجة كانت إذا القلب. شغاف وخزعة األيسر ، البطين طرد جزء وقياس

Caelyx ،  القلب.عضلة إصابة خطر مقابل بعناية العالج استمرار فائدة موازنة فيجب

الفوائد تفوق عندما إال  liposomal pegylated Caelyxبإعطاء تقم ال العالج ، تتطلب التي القلب أمراض من يعانون الذين المرضى في

المريض.على المخاطر

.liposomal pegylated Caelyxيتلقون والذين القلب وظائف في ضعف من يعانون الذين المرضى عند الحذر توخي

طرد جزء يكون أو   /والعالج قبل ما لقيم بالنسبة كبير بشكل األيسر البطين طرد جزء انخفاض أي القلب ، عضلة اعتالل في االشتباه حالة في

فائدة تقييم يجب و االعتبار في القلب شغاف خزعة أخذ يمكن  ، ٪)45<المثال ، سبيل على (اإلنذارية الصلة ذات القيمة من أقل األيسر البطين

فيها.رجعة ال قلبية بأضرار اإلصابة خطر مقابل بعناية المستمر العالج

ويمكن القلب كهربية مخطط في سابقة تغييرات دون مفاجئ ، بشكل القلب عضلة اعتالل عن الناجم االحتقاني القلب قصور يحدث قد

العالج.عن التوقف من أسابيع عدة بعد مواجهته أيضاً

أيضاً االعتبار في دوكسوروبيسين هيدروكلوريد من اإلجمالية الجرعة تأخذ أن يجب أخرى. أنثراسيكلينات تناولوا الذين المرضى عند الحذر توخي يجب

القلب سمية تحدث قد فلورويوراسيل. 5 المثال ، سبيل على أو أخرى أنثراكينون   /أنثراسكلينمثل للقلب سامة بمركبات  )مصاحبأو (سابق عالج أي

عالجاً يتلقون الذين أولئك في أو سابقاً المنصف إشعاع من يعانون الذين المرضى في 2م  /مجم450 من أقل التراكمية أنثراسيكلين جرعات عند أيضاً

للسيكلوفوسفاميد.متزامناً

في الشخصي الملف 2م  /مجم20 لـ مشابه  )2م  /مجم50 (والمبيض الثدي سرطان من لكل به الموصى الجرعات لجدول القلب سالمة تعريف ملف

.)4.8القسم انظر ( KS-AIDSمن يعانون الذين المرضى

العظمنقي كبت
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المناعة نقص فيروس مرض مثل عوامل بسبب أساسي نقي كبت من  liposomal pegylated Caelyxبـ عولجوا الذين المرضى من العديد يعاني

المبيض سرطان مرضى في محورية تجربة في العظام. نخاع تشمل التي األورام أو السابقة ، أو المصاحبة األدوية من العديد أو مسبقاً الموجود البشرية

تعفن أو العدالت قلة عدوى نوبات مع يترافق ولم للعكس ، وقابل ، متوسط   إلى خفيفاً عام بشكل العظم نقي كبت كان ، 2م  /ملغ50 بجرعة عولجوا

المرتبط اإلنتان حدوث معدل كان توبوتيكان ، مقابل  liposomal pegylated Caelyxمن للرقابة خاضعة سريرية تجربة في ذلك ، على عالوة الدم.

انخفاض حدوث لوحظ . topotecanعالج بمجموعة مقارنة  pegylated Caelyxبـ المعالجين المبيض سرطان مرضى في كبير بشكل أقل بالعالج

الدرجة من سريرية تجربة في  pegylated Caelyxشحوم يتلقون الذين النقيلي الثدي سرطان من يعانون الذين المرضى في العظم نقي كبت من مماثل

مرضى في الجرعة من يحد الذي الضار الحدث هو العظم نقي كبت أن يبدو المبيض ، سرطان أو الثدي سرطان مرضى في التجربة عكس على األولى.

العظم ،نقي تثبيط احتمالية بسبب . )4.8القسم انظر (كانساس - اإليدز

نزيف.أو عدوى إلى المستمر الشديد العظم نقي كبت يؤدي قد

أن الواضح من كان فينكريستين ،   /البليوميسيننظام ضد كانساس اإليدز-من يعانون الذين المرضى في للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في

المرتفع المعدل بهذا دراية على واألطباء المرضى يكون أن يجب . pegylated Caelyxشحوم باستخدام العالج أثناء تواترا ًأكثر كانت االنتهازية العدوى

المناسبة.اإلجراءات يتخذوا وأن

الثانويةالدموية الخبيثة األورام

في النقوي التنسج وخلل الثانوي الحاد النخاعي الدم سرطان عن اإلبالغ تم النووي ، للحمض المدمرة األخرى األورام مضادات عوامل مع الحال هو كما

الدم.أمراض إشراف تحت بالدوكسوروبيسين يعالج مريض أي إبقاء يجب لذلك ، دوكسوروبيسين. مع مشتركاً عالجاً تلقوا الذين المرضى

الثانويةالفم أورام

أو  pegylated Caelyxلجزيء  )عاممن أكثر (األمد طويل التعرض من يعانون الذين المرضى في الثانوي الفم سرطان من جداً نادرة حاالت عن اإلبالغ تم

العالج أثناء الثانوي الفم سرطان حاالت تشخيص تم . 2م  /مجم720 عن تزيد  liposomal pegylated Caelyxمن تراكمية جرعة يتلقون الذين أولئك

إزعاج أي أو بالفم تقرح وجود عن بحثاً منتظمة فترات على المرضى فحص يجب جرعة. آخر بعد سنوات 6 وحتى  liposomal pegylated Caelyxبـ

الثانوي.الفم بسرطان اإلصابة على مؤشرا ًيكون قد بالفم

بالتسريبالمرتبطة الفعل ردود

الربو ، تشمل أعراض مع الحساسية ، أو بالحساسية شبيهة بتفاعالت تتميز والتي األحيان ، بعض في الحياة تهدد والتي الخطيرة التسريب تفاعالت

تحدث قد الوجه التنفس ، ضيق التعرق ، الحكة ، القلب ، دقات انتظام عدم الدم ، ضغط ارتفاع الحمى ، الصدر ، ألم الجلدي ، الطفح االحمرار ،

 liposomal pegylatedتسريب بدء من دقائق غضون في الدم ضغط انخفاض أو   /ووالحلق الصدر في وضيق الظهر وآالم والقشعريرة الوذمة

Caelyx . دون األعراض هذه حل إلى مؤقتاً التسريب إيقاف يؤدي ما عادة ًالتسريب. بتفاعالت مرتبطة اختالجات أيضاً لوحظت جداً ، نادرة حاالت في

واألدرينالين والكورتيكوستيرويدات الهيستامين مضادات مثل (األعراض هذه لعالج المستخدمة األدوية تكون أن يجب ذلك ، ومع العالج. من مزيد

األعراض جميع زوال بعد المرضى معظم في العالج استئناف يمكن الفوري. لالستخدام متاحة الطوارئ معدات إلى باإلضافة  ، )االختالجومضادات

عن يزيد ال بمعدل األولية الجرعة إعطاء يجب التسريب ، تفاعالت مخاطر لتقليل األولى. العالج دورة بعد التسريب تفاعالت تتكرر ما نادراً تكرار. دون

.)4.2القسم انظر (دقيقة   /مجم1

)(PPEاألخمصية الحمُرية بالمار متالزمة

ثالث أو دورتين بعد عام بشكل رؤيته يمكن الحدث ، هذا من يعانون الذين المرضى في البقعي. يحمر مؤلم جلدي بطفح الشخصية الوقاية معدات تتميز

للحصول أكثر أو أسابيع 4 إلى يصل ما يستغرق قد الحاالت ، بعض وفي أسبوعين ، إلى أسبوع غضون في التحسن يحدث ما عادة العالج. من دورات

ومع الشخصية ، الوقاية معدات من والعالج للوقاية والكورتيكوستيرويدات اليوم في مجم 50-150 بجرعة البيريدوكسين استخدام تم كامل. حل على

برودة على الحفاظ الشخصية الوقاية معدات ومعالجة لمنع األخرى االستراتيجيات تشمل الثالثة. المرحلة تجارب في العالجات هذه تقييم يتم لم ذلك ،

(قيود دون عليها والحفاظ الساخن الماء   /الزائدةالحرارة وتجنب  ، )السباحةأو االستحمام ، أو النقع ، (البارد للماء تعريضها خالل من والقدمين ، اليدين
عن تقليلها ويمكن الجرعة بجدول أساسي بشكل مرتبطة الشخصية الوقاية معدات أن يبدو . )مناسبالضيقة. األحذية أو القفازات ، أو الجوارب ، ال

وقد المرضى بعض لدى ومنهكاً شديداً التفاعل هذا يكون أن يمكن ذلك ، ومع . )4.2القسم انظر (أسبوعين إلى أسبوع من الجرعة فترة تمديد طريق

.)4.8القسم انظر (العالج عن التوقف يتطلب

الدموياالنصباب

التي الدراسات تشير مهيجاً. يعتبر  pegylated Caelyxشحوم أن إال جداً ، نادراً عنه اإلبالغ تم قد التسرب بعد الموضعي النخر أن من الرغم على

أو عالمات أي حدوث حالة في التسرب. إصابة احتمالية من يقلل شحمية كتركيبة هيدروكلوريد دوكسوروبيسين إعطاء أن إلى الحيوانات على أجريت

)حماميالذع ، المثال ، سبيل على (للتسرب أعراض
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الموضعي. التفاعل تخفيف في مفيداً تقريباً دقيقة 30 لمدة التسرب موقع فوق الثلج وضع يكون قد آخر. وريد في تشغيله وإعادة الفور على التسريب

الجلد.تحت أو العضلي الحقن طريق عن  pegylated Caelyxالليبوزومات إعطاء ينبغي ال

السكرمرضى

للتسريب. )مل  /مجم50 (5٪ جلوكوز محلول في الجرعة إعطاء ويتم السكروز على تحتوي  pegylated Caelyxشحوم من قنينة كل أن مالحظة يرجى

سواغ

."الصوديوممن خالي "األساس في وهو جرعة لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

4.8.القسم انظر التوقف ، أو الجرعة تعديل تتطلب التي الشائعة الضائرة لألحداث

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل 4.5

الثانية المرحلة تجارب إجراء من الرغم على  ، liposomal pegylated Caelyxمادة مع الطبية المنتجات تفاعل حول رسمية دراسات أي إجراء يتم لم

الطبية للمنتجات المتزامن االستخدام في الحذر توخي النسائية. الخبيثة األورام من يعانون الذين المرضى في التقليدية الكيميائي العالج عوامل مع

هيدروكلوريد دوكسوروبيسين مستحضرات مثل  ، liposomal pegylated Caelyxالقياسي. دوكسوروبيسين هيدروكلوريد مع تتفاعل أنها المعروف

ذلك في بما (صلبة أورام من يعانون الذين المرضى في السريرية التجارب خالل للسرطان. المضادة األخرى العالجات سمية من يزيد قد األخرى ،

عن اإلبالغ تم اإليدز ، مرضى في جديدة. مضافة سمية أي يالحظ لم مصاحبة ، تاكسانات أو سيكلوفوسفاميد تلقوا الذين  )والمبيضالثدي سرطان

القياسي. دوكسوروبيسين هيدروكلوريد باستخدام ميركابتوبورين - 6 لـ الكبدية السمية وزيادة السيكلوفوسفاميد عن الناجم النزفي المثانة التهاب تفاقم

الوقت.نفس في للخاليا ، السامة العوامل وخاصة للخاليا ، سامة أخرى عوامل أي إعطاء عند الحذر توخي يجب

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

حمل

الليبوزومات استخدام ينبغي ال لذلك ، الحمل. أثناء تناوله عند خطيرة خلقية تشوهات يسبب هيدروكلوريد دوكسوروبيسين أن في يشتبه

pegylated Caelyx  واضح.بشكل ضرورياً ذلك يكن لم ما الحمل أثناء

اإلنجابسن في النساء

للتوقف التالية الستة األشهر وفي  pegylated Caelyxليبوزومات الذكر لشريكهن أو تلقيهن أثناء الحمل بتجنب اإلنجاب سن في النساء نصح يجب

.)5.3القسم انظر ( liposomal pegylated Caelyxعالج عن

الطبيعيةالرضاعة

األنثراسيكلين ، ذلك في بما الطبية ، المنتجات من العديد ألن نظراً األم. حليب في يفُرز  liposomal pegylated Caelyxكان إذا ما المعروف غير من

عالج في البدء قبل الرضاعة عن التوقف األمهات على يجب لذلك الرضع ، عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية وبسبب األم ، لبن في تفُرز

liposomal pegylated Caelyx . تحت طبيعية رضاعة أطفالهن إرضاع بعدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات النساء الصحة خبراء يوصي

البشرية.المناعة نقص فيروس انتقال لتجنب الظروف من ظرف أي

خصوبة

.)5.3القسم انظر (البشرية الخصوبة على هيدروكلوريد دوكسوروبيسين تأثير تقييم يتم لم

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

أجريت التي السريرية الدراسات في ذلك ، ومع اآلالت. واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو  liposomal pegylated Caelyxلـ ليس

تجنب اآلثار هذه من يعانون الذين المرضى على يجب . pegylated Caelyxدهون بإعطاء  ٪)5 (<منتظم غير بشكل والنعاس الدوخة ارتبط اآلن ، حتى

اآلالت.وتشغيل القيادة

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

السالمةتعريف ملف ملخص

واإلرهاق.الدم ، وفقر البيض ، الكريات ونقص والغثيان ، العدالت ، قلة  ٪)20(شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت
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قلة الشخصية ، الوقاية معدات العدالت ، قلة كانت  )المرضىمن ٪ 2 في تحدث التي 3 /4الدرجة من السلبية الفعل ردود (الشديدة السلبية الفعل ردود

وااللتهاب التنفس ، ضيق الحمى ، الغثيان ، القيء ، اإلسهال ، التعب ، الفم ، التهاب الصفيحات ، قلة الدم ، فقر اللمفاويات ، البيض ، الكريات

وعدوى البطن ، وآالم الرئوية ، بالمتكيسات الرئوي االلتهاب تكراراً أقل بشكل عنها اإلبالغ تم التي الشديدة الضائرة التفاعالت تضمنت الرئوي.

وفشل القلبي ، والفشل القلبية ، والسكتة والوهن ، للخاليا ، المضخم بالفيروس والشبكية المشيمة التهاب ذلك في بما للخاليا ، المضخم الفيروس

جونسون.ستيفنز ومتالزمة الوريدي. والتخثر التأقي ، والتفاعل الوريدي ، والتخثر الخثاري ، الوريد والتهاب الرئوي ، واالنسداد االحتقاني ، القلب

السلبيةالفعل ردود من مجدولة قائمة

لعالج مريضاً 4231 في  liposomal pegylated Caelyxيتلقون الذين المرضى في حدثت التي الضارة الدوائية التفاعالت 5 الجدول يلخص

النحو على التسويق ، بعد السلبية الفعل ردود تضمين أيضاً يتم باإليدز. المرتبط  KSو المتعدد النخاعي والورم المبيض وسرطان الثدي سرطان

 ، )100/1<إلى 1،000   /1(شائعة غير  ، )10/1<إلى 1 /100(شائعة  ، )10/1(جداً شائعة أنها على الترددات تعريف يتم . "ب"في إليه المشار

مجموعة كل ضمن . )المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف وغير  )10000/1(<جداً نادر  ، ) )1،000  /1<إلى 10،000   /1(نادرة

الجدية.تقليل بترتيب السلبية الفعل ردود تقديم يتم االقتضاء ، عند تكرارية ،

liposomal pegylated Caelyxبـ عولجوا الذين المرضى في العكسية التفاعالت 5: الجدول

السلبيالعقار تاثيرالدرجاتجميع ترددالنظامجهاز فئة

اإلنتانمشتركواالصاباتااللتهابات

رئويالتهاب

الرئويةالمكورات الرئوي االلتهاب

ذلك في بما للخاليا المضخم الفيروس عدوى

للخالياالمضخم والشبكية المشيمة التهاب

المعقدةالطيرية المتفطرة عدوى

المبيضاتداء

النطاقيالحأل

البوليةالمسالك التهاب

عدوى

العلويالتنفسي الجهاز عدوى

الفمويالمبيضات داء

الجريباتالتهاب

البلعومالتهاب

األنفيالبلعوم التهاب

البسيطالهربسمألوفغير

الفطريةالعدوى

الرشاشيات ،  ذلكفي بما (انتهازية عدوىنادر

والليجيونيال وإيسوسبوراوالهستوبالزما

المكورات والسالمونيال وميكروسبوريديوم

أ)الدرنمرض والتوكسوبالزما والعنقودية

(المحددة وغير والخبيثة الحميدة األورام
الحميدةواألورام الخراجات ذلك في بما

(

بالحادالنخاعي الدم ابيضاضمعروفغير

بالنقويالتنسج خلل متالزمة
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بالفمأورام

البيضالكريات قلةجداشائعالليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

العدالتقلة

اللمفوبيا

)hypochromicذلك في بما (الدم فقر

الصفيحاتقلةمشترك

الحمويةالعدالت قلة

البانتوبينيامألوفغير

الصفيحاتكثرة

العظامنخاع فشلنادر

الحساسيةفرطمألوفغيرالمناعيالجهاز اضطرابات

تحسسيفعل رد

تأقانيتفاعلنادر

الغذائي التمثيل اضطرابات

والتغذية

الشهيةقلةجداشائع

دنفمشترك

تجفيف

الدمبوتاسيوم نقص

الدمصوديوم نقص

الدمكالسيوم نقص

الدمبوتاسيوم فرطمألوفغير

الدممغنسيوم نقص

مشوشةدولةمشتركنفسيةاضطرابات

قلق

كآبة

أرق

المحيطيالعصبي االعتاللمشتركالعصبيالجهاز اضطرابات

المحيطيالحسي العصبي االعتالل

العصبياأللم

تنمل

الحسنقص

الذوقعسر

الراسصداع

خمول

دوخة
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األعصاباعتاللمألوفغير

تشنج

إغماء

اإلحساسعسر

نعاس

الملتحمةالتهاب

مشوشةالرؤية

التمزقزيادة

الشبكيةالتهاب

القلبدقات انتظام عدم

الخفقان

القلبتوقف

القلبفشل

االحتقانيالقلب قصور

القلبعضلة اعتالل

القلبسمية

البطينيالقلب ضربات انتظام عدم

الحقفرع كتلة

التوصيلاضطراب

البطينيةاألذينية كتلة

زرقة

مشتركالعيناضطرابات

مألوفغير

نادر

مشتركأالقلباضطرابات

مألوفغير

نادر

الدمضغط ارتفاعمشتركالدمويةاألوعية اضطرابات

الدمضغط انخفاض

صرف- مائى تدفق

الرئوياالنسدادمألوفغير

نخر ذلك في بما (التسريب موقع نخر

)الجلدونخر الرخوة األنسجة

الوريديااللتهاب

االنتصابىالدم ضغط هبوط

الخثاريالوريد التهابنادر

وريديتخثر

األوعيةتوسع

التنفسفي ضيقمشتركووالصدري التنفسي الجهاز
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المنصفاضطرابات

الجهدالتنفس ضيق

رعاف

سعال

الربو

الصدرفي الراحة عدم

الحلقضيق

الفمالتهاب

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةالتهاب

فمويةقرحة

الفمتقرح

الهضمسوء

البلععسر

المريءالتهاب

بطنوجع

العلويالبطن في آالم

بالفمألم

جاففم

انتفاخ

مألوفغير

نادر

جداشائعالهضميالجهاز اضطرابات

مشترك

مألوفغير

اللثةالتهاب

اللسانالتهاب

الشفةتقرح

نادر

تحت واألنسجة الجلد اضطرابات

الجلد

أاألخمصيةالحمرة بالمار متالزمةجداشائع

الحمامي ، ذلك في بما (جلدي طفح

)والحطاطيالحطاطي ، البقعي

الثعلبة

الجلدتقشيرمشترك

نفطة

جافجلد

للجلداحمرارى التهاب
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حكة

التعرقفرط

الجلدتصبغ فرط

الجلدالتهابمألوفغير

التقشريالجلد التهاب

الشبّاَبحبَ ُّ

الجلدقرحة

التحسسيالجلد التهاب

الشرى

الجلدتلون

نمشات

التصبغاضطراب

األظافراضطراب

السميالنخري البشرة انحاللنادر

األشكالعديدة حمامي

الفقاعيالجلد التهاب

حزازيتقران

بجونسونستيفنز متالزمةمعروفغير

والنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

الضام

في بما (الهيكلي العضلي الجهاز آالمجداشائع

وآالم الهيكلي ، العضلي الصدر ألم ذلك

)األطرافوآالم الظهر ،

عضليةتشنجاتمشترك

عضليألم

أرثرالجيا

العظامآالم

عضليضعفمألوفغير

البولعسرمشتركالبوليةوالمسالك الكلى اضطرابات

الثديألممألوفغيرالتناسليةاالضطرابات

مهبليةعدوىنادر

الصفنكيس حمامي

والعامة االضطرابات

اإلدارةموقع شروط

بيركسياجداشائع

إعياء

بالتسريبمتعلق فعل ردمشترك

الم

صدرألم
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باإلنفلونزاشبيه مرض

قشعريرة

المخاطيالغشاء التهاب

القوةفقد

توعك

الوذمة

محيطيةوذمة

اإلدارةموقع تسرب

الحقنموقع فعل رد

الوجهوذمة

الحرارةارتفاع

المخاطيالغشاء اضطراب

الوزنانخفض

القذفيالكسر انخفض

مألوفغير

نادر

مشتركالتحقيقات

مألوفغير

ذلك في بما (طبيعي غير الكبد وظائف اختبارنادر

وزيادة الدم ، في البيليروبين زيادة

aminotransferase Alanine  و

aminotransferase Aspartate
)زيادة

الدمفي الكرياتينين زيادة

والمضاعفات والتسمم اإلصابة

اإلجرائية

أاإلشعاعاستدعاء ظاهرةمألوفغير

المختارةالسلبية الفعل ردود وصف نرىأ

التسويقبعد السلبية الفعل ردود ب

المختارةالسلبية الفعل ردود وصف

األخمصيالحمري التخدير

اإلصابة معدل بلغ . )(PPEاألخمصي الراحي الدموي الحس هو المبيض   /للثديالسريرية التجارب في عنه اإلبالغ تم الذي شيوعاً األكثر فيه المرغوب غير التأثير كان

حاالت عن اإلبالغ تم حيث خفيفة ، الغالب في التأثيرات هذه كانت التوالي. على والثدي المبيض على السريرية التجارب في 51.1٪ و 41.3٪ الشخصية الوقاية بمعدات

الشخصية الوقاية معدات أدت ما نادراً 1٪. من أقل عنها المبلغ  )4الدرجة (للحياة المهددة الحاالت حدوث نسبة كانت المرضى. من 19.6٪ و 16.3٪ في  )3الدرجة (شديدة

 liposomal pegylatedمع عولجوا الذين المتعددة المايلوما مرضى من ٪ 16 في الشخصية الوقاية معدات عن اإلبالغ تم . ٪)10.8و 1.9٪ (العالج عن الدائم التوقف إلى

Caelyx  المركب العالج إلى باإلضافةbortezomib . الوقاية معدات عن اإلبالغ يتم لم المرضى. من ٪ 5 في 3 الدرجة من الشخصية الوقاية معدات عن اإلبالغ تم

الشخصية الوقاية معدات من 0.4٪ الصفوف ، لجميع 1.3٪ (كانساس في اإليدز مجتمع في كبير بشكل أقل الشخصية الوقاية معدات معدل كان 4. الدرجة من الشخصية

4.4.القسم انظر . )4الدرجة من الشخصية الوقاية معدات بدون 3 ، الدرجة من

االنتهازيةالعدوى

مرتبطة تكون وقد  liposomal pegylated Caelyxلـ السريرية الدراسات في شائع بشكل فيها المرغوب غير التنفسي الجهاز تأثيرات تحدث

يتم ما وكثيراً  ، liposomal pegylated Caelyxتناول بعد  KSمرضى في االنتهازية العدوى لوحظت اإليدز. مجتمع في  )(OI'sاالنتهازية بالعدوى

المحرضالبشرية المناعة نقص فيروس من يعانون الذين المرضى في مالحظتها
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والهربس للخاليا ، المضخم والفيروس المبيضات ، داء هي السريرية الدراسات في مالحظتها تمت التي  OIأنواع أكثر كانت المناعة. نقص

الطيرية.المتفطرة ومجمع  ، jirovecii Pneumocystisالرئوي وااللتهاب البسيط ،

القلبسمية

يعانون الذين للمرضى أقل بجرعات أو 2م  /مجم450  >الحياةمدى تراكمية بجرعات دوكسوروبيسين بعالج االحتقاني القلب قصور حدوث زيادة ترتبط

دهون من تراكمية جرعات يتلقون كانساس - باإليدز مصابين مرضى عشرة كل من تسعة على القلب شغاف خزعات القلبية. الخطر عوامل من

pegylated Caelyx  من بها الموصى الجرعة األنثراسيكلين. عن الناجم القلب عضلة اعتالل على دليل وجود عدم إلى تشير 2م  /مجم460 من أكبر

القلبية السمية عندها تصبح التي التراكمية الجرعة أسابيع. ثالثة إلى أسبوعين كل 2م  /مجم20 هي  KS- اإليدز لمرضى  pegylated Caelyxشحوم

60 إلى 40 مدى على  pegylated Caelyxالدهني العالج من دورة 20 من أكثر يتطلب  )2.)2م   /مجم400  (>كانساس - اإليدز لمرضى قلق مصدر

أسبوعاً.

2م  /مجم1680 –2م.  /مجم509 تبلغ تراكمية أنثراسيكلين بجرعات صلبة أورام مرضى 8 في القلب وعضلة شغاف خزعات إجراء تم ذلك ، إلى باإلضافة

خفيفة.سمية أو قلبية سمية وجود عدم مع هذه الدرجات درجات تتوافق 0-1.5. الصفوف من بيلينجهام في القلبية السمية درجات نطاق كان .

 liposomal pegylatedبدواء عولجوا 10 (المعشاة األشخاص من  ٪)11.4(58 /509دوكسوروبيسين ، مقابل التجربة من المحورية الثالثة المرحلة في

Caelyx  في المحددة المعايير استوفت  )أسابيع3 كل  /2م  /مجم60 بجرعة بدوكسوروبيسين عالجهم تم 48 مقابل أسابيع 4 كل  /2م  /مجم50 بجرعة

ظل إذا األساس خط من أكثر أو نقطة 20 بمقدار انخفاض أنها على القلبية السمية تعريف تم المتابعة. أو   /والعالج أثناء القلب سمية بشأن البروتوكول

LVEF  أصبح إذا أكثر أو نقاط 10 بمقدار انخفض أو الطبيعي النطاق في الراحة أثناءLVEF ) الحد من أقل (طبيعي غير  )األيسرللبطين القذفي الكسر

 LVEFلمعايير وفقاً قلبية سمية من يعانون الذين  pegylated Caelyxسمية من يعانون الذين العشرة األشخاص من أي يظهر لم . )للطبيعياألدنى

أيضاً طوروا  LVEFلمعايير وفقاً القلب سمية من يعانون الذين األشخاص من 48 من 10 المقابل ، في االحتقاني. القلب قصور وأعراض عالمات

االحتقاني.القلب قصور وأعراض عالمات

50 بجرعة عالجهم يتم والمبيض ، الثدي سرطان من يعانون الذين المرضى من فرعية مجموعة ذلك في بما صلبة ، أورام من يعانون الذين المرضى في

بين من منخفضاً. سريرياً مهم قلبي ضعف حدوث معدل كان ، 2م  /مجم1،532 إلى تصل الحياة مدى تراكمية أنثراسيكلين بجرعات دورة  /2م.  /مجم

وقياس  )(LVEFاأليسر البطين طرد لكسر أساسي قياس ولديها الدورة ،  /2م  /مجم 50liposomal pegylated Caelyx بـ عالجهم تم مريضاً 418

التعرض مستوى وهو ، 2م  /مجم400  >أنثراسيكلينمن تراكمية جرعة مريضاً 88 لدى كان  ، MUGAمسح بواسطة تقييمه تم األقل على واحد متابعة

األقل على واحد تغيير لديهم  ٪)15(مريضاً 88 الـ هؤالء من فقط 13 التقليدي. دوكسوروبيسين باستخدام الوعائي القلبي التسمم مخاطر بزيادة المرتبط

على عالوة األساس. خط من نقطة 20 عن يقل ال انخفاض أو 45٪ من أقل  LVEFقيمة أنه على تعريفه تم والذي بهم ، الخاص  LVEFفي مهماً سريرياً

االحتقاني.القلب لفشل السريرية األعراض بسبب المتوقف الدراسة عالج  ، )2م  /مجم944 التراكمية أنثراسيكلين جرعة (فقط واحد مريض ذلك ،

اإلشعاعاستدعاء ظاهرة

.liposomal pegylated Caelyxإعطاء مع شائع غير بشكل السابق اإلشعاعي العالج بسبب الجلد لتفاعل استدعاء حدث

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

  /الفوائدلتوازن المستمرة بالمراقبة يسمح الطبي. المنتج من ترخيص على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

على  Scheme Card Yellowموقع عبر بها مشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب الطبي. للمنتج المخاطر

.Store App Appleأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن البحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukالويب:

زائدةجرعة 4.9

البيض الكريات ونقص المخاطي الغشاء اللتهاب السامة التأثيرات حدة من يزيد هيدروكلوريد دوكسوروبيسين مع الحادة الزائدة الجرعات

الحيوية والمضادات المستشفى في العالج من شديد نقي كبت من يعاني الذي للمريض الحادة الزائدة الجرعة عالج يتكون الصفيحات. ونقص

المخاطي.الغشاء التهاب أعراض وعالج المحببة والخاليا الدموية الصفائح ونقل

الدوائيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

.ATC: L01DB01كود  ، )الصلةذات والمواد األنثراسيكلين (للخاليا السامة العوامل الدوائي: العالج مجموعة

العملآلية

الحصول يتم للخاليا سام أنثراسيكلين من حيوي مضاد وهو هيدروكلوريد ، دوكسوروبيسين هو  liposomal pegylated Caelyxمن النشط المكون

تثبيط أن عموماً المعتقد من معروفة. غير لدوكسوروبيسين للورم المضاد للنشاط الدقيقة اآللية . قيصريةفار.peucetius Streptomycesمنعليه

إقحام نتيجة هذا يكون ربما للخاليا. السامة التأثيرات غالبية عن المسؤول هو والبروتين الريبي النووي والحمض الريبي النووي الحمض تخليق

للتكرار.فكها منع وبالتالي النووي للحمض المزدوج الحلزون من المتجاورة القاعدة أزواج بين األنثراسيكلين
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والسالمةالسريرية الفعالية

في النقيلي الثدي سرطان مرضى في دوكسوروبيسين مقابل  pegylated Caelyxالشحمي للجسيم العشوائية الدراسة من الثالثة المرحلة اكتملت

 ، doxorubicinو  pegylated Caelyxالدهنية الدهون بين الدونية عدم إظهار في المتمثل البروتوكول قبل من المحدد الهدف تحقيق تم مرضى. 509

للمتغيرات تعديله عند  PFSلـ  HRالعالج كان . )HR =1.22-0.82 لـ 95 ٪  (1.00CI  )(PFSتقدم بدون الحياة قيد على للبقاء  )(HRالخطر نسبة وكانت

.ITTلسكان  PFSمع متسقاً اإلنذارية

دهنية مادة مع ملحوظ بشكل أقل كان التراكمية أنثراسايكلين لجرعة كدالة قلبي بحدث اإلصابة خطر أن القلبية للسمية األولي التحليل أظهر

pegylated Caelyx  0.001<بالدوكسوروبيسين مقارنة) P ،  3.16= HR( . مع قلبية أحداث هناك تكن لم 2م  /مجم450 من أكبر تراكمية بجرعات

.pegylated Caelyxشحوم

الظهاري المبيض سرطان من يعانون الذين المرضى في توبوتيكان مقابل  pegylated Caelyxشحوم من الثالثة المرحلة مقارنة دراسة من االنتهاء تم

 )(OSعام بشكل الحياة قيد على البقاء في فائدة هناك كانت مريضاً. 474 في األول الخط من البالتين على القائم الكيميائي العالج فشل بعد
٪  HR)(  1.216CI: 1.000)الخطر نسبة من يتضح كما بالتوبوتيكان المعالجين المرضى على  pegylated Caelyxبجزيئات عولجوا الذين للمرضى

 pegylatedدهون على التوالي على ٪ 20.2 و ٪ 34.7 و ٪ 56.3 سنوات 3 و 2 و 1 في الحياة قيد على البقاء معدالت كانت . p =0.050  ، )951.478 ؛

Caelyx ،  توبوتيكان.على ٪ 13.2 و ٪ 23.6 و ٪ 54.0 بـ مقارنة

 ؛ 95CI: 1.066٪ (1.432 القلب ضربات معدل أكبر: الفرق كان للبالتين ، حساس مرض من يعانون الذين المرضى من الفرعية للمجموعة بالنسبة

1.923( ،  0.017= p . دهون على التوالي على 28.4٪ و 51.2٪ و 74.1٪ سنوات 3 و 2 و 1 في الحياة قيد على البقاء معدالت كانتpegylated 

Caelyx ،  توبوتيكان.على 17.5٪ و 31.0٪ و 66.2٪ بـ مقارنة

 ؛ 95CI: 0.823٪ (1.069 القلب ضربات معدل البالتين: حراري مرض من يعانون الذين المرضى من الفرعية المجموعة في متشابهة العالجات كانت

1.387( ،  0.618= p . دهون على التوالي على 13.8٪ و 21.1٪ و 41.5٪ سنوات 3 و 2 و 1 عمر عند الحياة قيد على البقاء معدالت كانت

pegylated Caelyx  توبوتيكان.على 9.5٪ و 17.2٪ و 43.2٪ بـ مقارنة

 liposomal pegylatedالمركب العالج وفعالية سالمة تقارن المراكز متعددة دراسة التسمية ، مفتوحة متوازية ، مجموعة عشوائية ، ثالثة مرحلة

Caelyx  إلى باإلضافةbortezomib  سابقاً واحداً عالجاً تلقوا الذين المتعددة المايلوما من يعانون الذين المرضى في بورتيزوميب األحادي العالج مع

األولية النهاية نقطة في كبير تحسن هناك كان مريضاً. 646 في إجراؤه تم األنثراسيكلين ، على القائم العالج تلقي أثناء يتقدموا لم والذين األقل على

عولجوا الذين بالمرضى مقارنة  bortezomib plus liposomal pegylated Caelyxمن المركب بالعالج عولجوا الذين للمرضى  )(TTPللتقدم للوقت

407 على بناء ً ، p(، ٪CI: 21-47 0.0001< ٪)95 (٪ 35 بنسبة  )(RRالمخاطر تقليل خالل من مبين هو كما  monotherapy bortezomibباستخدام

 bortezomib plusالمركب العالج لمرضى أشهر 9 8. بـ مقارنة بورتيزوميب األحادي العالج لمرضى شهراً    6.9TTP متوسط كان . TTPأحداث

liposomal pegylated Caelyx . أحداث من حدثاً 249 إلى استناداً (البروتوكول بواسطة المحدد المؤقت التحليل أدىTTP(  مبكراً الدراسة إنهاء إلى

شهراً    6.5TTP متوسط كان . CI: 29-57( ، >0.0001 p٪95٪ (45٪ بنسبة  TTPمخاطر في انخفاضاً المؤقت التحليل هذا أظهر الفعالية. أجل من

لم وإن النتائج ، هذه . bortezomibإلى باإلضافة  pegylated Caelyxالمركب العالج لمرضى شهراً 9.3 بـ مقارنة بورتيزوميب األحادي العالج لمرضى

عاماً 8.6 تبلغ متوسطة متابعة بعد إجراؤه تم الذي  )(OSالكلي للبقاء النهائي التحليل أظهر النهائي. التحليل المحدد البروتوكول شكلت ناضجة ، تكن

األحادي العالج لمرضى  ً)شهرا25.2-36.5  ؛ CI٪ 95 (شهراً 30.8 التشغيل نظام متوسط   كان العالج. ذراعي بين  OSفي كبير فرق وجود عدم

28.9-37. ؛ CI٪ 95 (شهراً 33.0 و بورتيزوميب

الدواءحركية خواص 5.2

دوكسوروبيسين على للحفاظ يتحد داخلي مائي عازل ونظام النفاذية منخفضة دهنية مصفوفة على أيضاً المربوطة الشحمية الجسيمات .تحتوي

مجرى في طويلة لفترات باالنتشار  26C-تشبه آفات مع وراثيا المعدلة الفئران وفي   .KSالدمويةالدورة في الجسيم بقاء فترة أثناء مغلف هيدروكلوريد

الدموية األوعية خالل من سليمة  )تسربها(لتمريرها  )نانومتر100 حوالي قطرها متوسط   يبلغ (يكفي بما صغيرة المربوطة الشحمية الجسيمات الدم.

الفئران في األورام في وتراكمها ودخولها الدموية األوعية من المترابطة الشحمية الجسيمات تغلغل على أدلة شوهدت األورام. تغذي التي المعيبة

الغشاء بين التفاعالت من تقلل واقية طبقة يخلق مما الجسيمي الجسيم سطح من هذه الخطية  pegylated Caelyxالقولون سرطان بأورام المصابة

متداخلة دهنية تركيبة عن  عبارة ( .)MPEGمجموعاتتمتد  MPEGالشحمية الشحمية للجسيمات هذا يسمح البالزما. ومكونات الدهنية الطبقة ثنائي

ميثوكسي للماء المحب البوليمر من سطحية مطعمة أجزاء على المربوطة الشحمية الجسيمات تحتوي دوكسوروبيسين. هيدروكلوريد من االنتشار طويلة

liposomal pegylated Caelyxجاليكول إيثيلين بولي

بمستحضرات الخاصة األدبيات في المذكورة تلك عن كبيراً اختالفاً البشر في  liposomal pegylated Caelyxلـ للبالزما الدوائية الحرائك تختلف

الحرائك  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات عرض  )2م  /مجم20 - 2م  /مجم10 (أقل بجرعات القياسية. هيدروكلوريد دوكسوروبيسين

الخطية. غير الدوائية الحرائك  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات عرض 2م  /مجم60 –2م  /ملغ10 جرعة مدى على الخطية. الدوائية

ساعة  /لتر73 إلى 24 (لإلزالة سريع وإزالة  )2م  /لتر1100 إلى 700 التوزيع: حجم (لألنسجة واسعاً توزيعاً القياسي دوكسوروبيسين هيدروكلوريد يعرض

الدوائيةالحرائك المقابل ، في . )2م  /

12931/product/emc/https://www.medicines.org.uk21/16



)SmPC)(  -emc)المنتج خصائص ملخص - مل   /مجم 2liposomal pegylated Caelyx التسريب محلولمساء5:26ً 15 ، /22/4

الوعائي السائل حجم على الغالب في يقتصر  liposomal pegylated Caelyxأن إلى  liposomal pegylated Caelyxلـ الشخصي الملف يشير

حجرة إلى ودخولها الشحمية الجسيمات تسرب بعد متاحاً دوكسوروبيسين يصبح الشحمي. الناقل على يعتمد الدم من دوكسوروبيسين إزالة وأن

األنسجة.

الدهنية الشحوم هيدروكلوريد الغالب في تمثل والتي  pegylated Caelyxلشحوم  AUCوقيم البالزما تركيز يكون المكافئة ، الجرعات عند

مستحضرات باستخدام تحقيقها تم التي تلك من بكثير أعلى  )المقاسدوكسوروبيسين من ٪ 95 إلى ٪ 90 على تحتوي (الدوكسوروبيسين

القياسية.هيدروكلوريد دوكسوروبيسين

دوكسوروبيسين.هيدروكلوريد من األخرى التركيبات مع بالتبادل  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات استخدام ينبغي ال

السكانيةالدوائية الحرائك

الدوائية الحرائك نهج باستخدام مختلفة سريرية تجارب 10 من مريضاً 120 في  liposomal pegylated Caelyxلـ الدوائية الحرائك تقييم تم

نموذج خالل من أفضل بشكل وصفه تم 2م  /مجم60 إلى 2م  /مجم10 جرعة مدى على  liposomal pegylated Caelyxلـ الدوائية الحرائك للسكان.

 0.030liposomal pegylated لـ الجوهرية التصفية متوسط   كان . Menten-Michaelisوإلغاء صفري ترتيب إدخال مع جزأين من مكون خطي غير

Caelyx لتر0.96-3.85 النطاق (2م  /لتر1.93 للتوزيع المركزي الحجم متوسط   وكان  )2م  /ساعة  /لتر0.152 إلى 0.008 من النطاق (2م  /ساعة  /لتر/  

ساعة.73.9   بمتوسط ساعة 231 إلى 24 من الظاهر العمر نصف تراوح البالزما. حجم تقريب  )2م

الثديسرطان مرضى

الدوائية للحرائك مماثلة الثدي بسرطان مصاباً مريضاً 18 في تحديدها تم التي  liposomal pegylated Caelyxلـ الدوائية الحرائك كانت

النطاق (2م  /ساعة  /لتر0.016 الجوهرية التصفية متوسط   كان مختلفة. سرطانات من يعانون مريضاً 120 من أكبر مجموعة في المحددة

النصف عمر متوسط   كان . )2م  /لتر1.10-1.64 النطاق (2م  /لتر1.46 للتوزيع المركزي الحجم متوسط   كان  ، )2م  /ساعة  /لتر0.027-0.008

.)ساعة45.2-98.5 المدى (ساعة 71.5 الظاهري

المبيضسرطان مرضى

المحددة الدوائية للحرائك مماثلة المبيض بسرطان مصابون مريضاً 11 في المحددة  liposomal pegylated Caelyxلـ الدوائية الحرائك كانت

0.041 إلى 0.009 من النطاق (2م  /ساعة  /لتر0.021 الجوهرية التصفية متوسط   كان مختلفة. سرطانات من يعانون مريضاً 120 من أكبر مجموعة في

(ساعة 75.0 الظاهري النصف عمر متوسط   كان . )2م  /لتر2.40 - 1.67 النطاق (2م  /لتر1.95 للتوزيع المركزي الحجم متوسط   كان  ، )2م  /ساعة  /لتر
.)ساعة36.1-125 المدى

باإليدزالمرتبطة كانساس مرضى

تدار 2م.  /مجم20 من مفردة جرعات تلقوا الذين  KSبـ مصاباً مريضاً 23 في  liposomal pegylated Caelyxلـ للبالزما الدوائية الحرائك تقييم تم

الدوكسوروبيسين هيدروكلوريد أساسي بشكل تمثل ( liposomal pegylated Caelyxلـ الدوائية الحركية المعلمات دقيقة. 30 لمدة بالتسريب

في الجرعات عرض يتم 2م  /مجم20 بعد لوحظت التي  )المغلفغير الدوكسوروبيسين هيدروكلوريد من منخفضة ومستويات  pegylatedالشحمي

6.الجدول

pegylated Caelyxبـ المعالجين  KSاإليدز-مرضى في الدواء حركية معلمات 6. الجدول

تقليديخطأ  +يعني

)23 =ن (2م  /مجم20 معامل

)مل  /ميكروغرام( *األقصى البالزما تركيز

)2م  /ساعة  /لتر(البالزما تصفية

)2م  /لتر(التوزيع حجم

)ساعةمل   /ميكروغرام(بالقاهرة األمريكية الجامعة

λ1 ساعات(النصف عمر(

λ2 ساعات(النصف عمر(

8.34± 0.49

0.041± 0.004

2.72± 0.120

590.00± 58.7

5.2± 1.4

55.0± 4.8

دقيقة30 مدتها حقنة نهاية في يقُاس  *

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

التي لتلك جداً مشابهاً  liposomal pegylated Caelyxلـ السمي الجانبي المظهر يبدو الحيوانات ، على أجريت التي المتكررة الجرعات دراسات في

يؤدي  ، pegylated Caelyxالليبوزومات مع القياسي. دوكسوروبيسين هيدروكلوريد من األجل طويلة دفعات يتلقون الذين البشر في عنها اإلبالغ تم

التالي.النحو على مختلفة ، قوة لها التأثيرات هذه أن إلى  pegylatedالشحمية الجسيمات في هيدروكلوريد دوكسوروبيسين تغليف
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القلبسمية

دوكسوروبيسين بمستحضرات مقارنة تقل  liposomal pegylated Caelyxلـ القلبية السمية أن األرانب على أجريت التي الدراسات أظهرت

التقليدية.هيدروكلوريد

الجلدسمية

وتشكيالت خطيرة جلدية التهابات لوحظت والكالب ، للجرذان  liposomal pegylated Caelyxلـ المتكرر اإلعطاء بعد أجريت التي الدراسات في

إطالة أو الجرعة خفض طريق عن وشدتها اآلفات هذه حدوث تقليل تم الكالب ، على أجريت التي الدراسة في سريرياً. الصلة ذات الجرعات عند قرحة

طويل الوريدي التسريب بعد المرضى في أخمصي ، راحي تخدير بأنها توصف والتي مماثلة ، جلدية آفات لوحظت كما الجرعات. بين الفاصلة الفترات

.)4.8القسم انظر (األمد

تأقانيةاستجابة

وسيالن المخاطية ، األغشية وشحوب الدم ، ضغط بانخفاض تتميز حادة استجابة لوحظت الكالب ، في المتكررة للجرعات السمية الدراسات أثناء

أيضاً ولوحظ . )الوهميالدواء (المرتبطة الشحمية الجسيمات إعطاء بعد والخمول النشاط قلة تليها المفرط النشاط من وفترات والتقيؤ ، اللعاب ،

القياسي. doxorubicinو  liposomal pegylated Caelyxبـ عولجت التي الكالب في حدة ، أقل ولكن مماثلة ، استجابة

للحياة مهددة االستجابة تكن لم ذلك ، ومع الهيستامين. بمضادات المسبقة المعالجة طريق عن الحجم حيث من للضغط الخافضة االستجابة تقليل تم

العالج.عن التوقف عند بسرعة الكالب وتعافت

الموضعيةالسمية

موضعياً تهيجاً يسبب القياسي ، هيدروكلوريد دوكسوروبيسين عكس على  ، pegylated Caelyxشحوم أن إلى الجلد تحت التسامح دراسات تشير

المحتمل.التسرب بعد األنسجة تلف أو خفيفاً

والسرطنةالطفرات

من دوائياً النشط المكون هيدروكلوريد ، دوكسوروبيسين فإن  ، liposomal pegylated Caelyxمع دراسات أي إجراء عدم من الرغم على

للجينات.سامة وال مطفرة ليست المرتبطة الوهمية الشحمية الجسيمات للسرطان. ومسبب مطفر  ، pegylated Caelyxشحوم

اإلنجابيةسمية

انخفاض كان كجم.   /مجم36 من واحدة جرعة بعد الفئران في والخصية المبيض في معتدل إلى خفيف ضمور إلى  pegylated Caelyxشحوم أدى

وانخفاض المنوية لألنابيب منتشر انحطاط ولوحظ يوم   /كجم  /مجم0.25 المتكررة الجرعات بعد الفئران في موجوداً النطاف ونقص الخصية أوزان

. )4.6القسم انظر (يوم   /كجم  /مجم1 من المتكررة الجرعات بعد الكالب في المنوية الحيوانات تكوين في ملحوظ

الكلويةالسمية

لوحظت وقد القرود. في كلوية سمية تنتج السريرية الجرعة ضعف عن تزيد واحدة وريدية بجرعة  liposomal pegylated Caelyxأن دراسة أظهرت

التسويق بعد السالمة بيانات قاعدة تقييم ألن نظراً واألرانب. الجرذان في الهيدروكلوريك حمض دوكسوروبيسين من أقل مفردة بجرعات كلوية سمية

هذه تكون ال قد  ، liposomal pegylated Caelyxلـ كبيرة كلوية سمية مسؤولية يقترح لم المرضى في  liposomal pegylated Caelyxلـ

المريض.مخاطر بتقييم صلة ذات القرود في النتائج

الصيدالنيةالتفاصيل 6.

السواغاتقائمة 6.1

distearoyl-1،2-]2- )- αsn إيثيلينأوكسي (بولي ميثوكسي --)كاربامويلإيثيل  ]فسفوكسي )3(-جليسيرو(  صوديوم ملح -40DSPE)-MPEG(

)(HSPCبالكامل المهدرج الصويا كولين فوسفاتيديل

الكوليسترول

األمونيومكبريتات

السكروز

الهيستيدين

للحقنماء

)الهيدروجينياألس لتعديل (الهيدروكلوريك حمض
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)الهيدروجينياألس لضبط (الصوديوم هيدروكسيد

التوافقعدم 6.2

6.6.القسم في المذكورة تلك باستثناء األخرى الطبية المنتجات مع الطبي المنتج هذا خلط عدم يجب

االفتراضيالعمر 6.3

شهر.20

التخفيف:بعد

مئوية.درجات 8 إلى مئوية درجة 2 عند ساعة 24 لمدة االستخدام أثناء والفيزيائي الكيميائي االستقرار إثبات تم -

قبل وشروطه االستخدام أثناء التخزين أوقات فإن الفور ، على استخدامه يتم لم إذا الفور. على المنتج استخدام يجب الميكروبيولوجية ، الناحية من -

مئوية.درجات 8 إلى مئوية درجة 2 عند ساعة 24 عن تزيد أال ويجب المستخدم مسؤولية هي االستخدام

جزئياً.المستخدمة القوارير من التخلص يجب -

للتخزينخاصة احتياطات 6.4

.)مئويةدرجة 8 - مئوية درجة 2 (الثالجة في يحفظ

تجمد.ال

6.3.القسم انظر المخفف ، الطبي المنتج تخزين لظروف

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

20 (مل 10 يبلغ للتسليم قابل بحجم األلومنيوم ، من وختم سليكوني ، رمادي بروموبوتيل سدادة على منها كل تحتوي األول ، النوع من زجاجية قوارير

.)مجم50 (مل 25 أو  )مجم

قوارير.عشر من عبوات أو واحدة كحزمة  pegylated Caelyxالشحمية الجسيمات توفير يتم

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

األخرىوالمناولة للتخلص خاصة احتياطات 6.6

أخرى.جسيمية مادة أي أو األمطار هطول على دليال ًتظهر التي المواد تستخدم ال

 pegylated Caelyxشحوم المس إذا القفازات. استخدام مطلوب . liposomal pegylated Caelyxتشتت مع التعامل عند الحذر توخي يجب

بطريقة منه والتخلص  pegylated Caelyxالليبوزومات مع التعامل يجب والصابون. بالماء وبالكامل الفور على اغسله المخاطي ، الغشاء أو الجلد

المحلية.للمتطلبات وفقاً للسرطان المضادة األخرى الطبية المنتجات مع تتفق

من المناسب الحجم خذ . )المريضجسم سطح ومساحة بها الموصى الجرعة على بناء ً(إعطاؤها المراد  pegylated Caelyxشحميات جرعة تحديد

 liposomalفي جراثيم عامل أو حافظة عامل وجود لعدم نظراً صارم بشكل التعقيم تقنية مراعاة يجب معقمة. محقنة إلى  pegylated Caelyxشحوم

pegylated Caelyx . شحوم من المناسبة الجرعة تخفيف يجبpegylated Caelyx  اإلعطاء. قبل للتسريب  )مل  /مجم50 (٪ 5 جلوكوز محلول في

500 في  pegylated Caelyxشحوم خفف مجم ، 90 وللجرعات مل ، 250 في  pegylated Caelyxشحميات خفف مجم ، 90 <للجرعات بالنسبة

4.2.في مفصل هو كما دقيقة 90 أو 60 من أكثر في هذا غرس يمكن مل.

إلى البنزيل كحول مثل جراثيم عامل أي وجود أو للتسريب ، الجلوكوز محلول من  )مل  /مجم50 (5٪ بخالف مخففة مادة أي استخدام يؤدي قد

.pegylated Caelyxشحوم ترسب

يمكن جلوكوز.  )مل  /مجم50 (٪ 5 بنسبة الوريدي للتسريب الجانبي المنفذ خالل من  pegylated Caelyxالدهني التسريب خط بتوصيل يوصى

الخط.في المرشحات مع تستخدم ال المحيطي. الوريد عبر التسريب إعطاء

التسويقترخيص حامل 7.

المحدودةالصحية للرعاية باكستر

كاكستونطريقة

ثيتفورد

نورفولك
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المتحدةالمملكة

التسويقترخيص  )أرقام(رقم 8.

0255/ 00116PLGB

التفويضتجديد   /األولالتفويض تاريخ 9.

1996يونيو 21 ترخيص: أول تاريخ

2006مايو 19 تجديد: آخر تاريخ

النصمراجعة تاريخ 10.

2021أغسطس 09

-

-
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