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1.

ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα
2.

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ

Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν πιάζκα θεθαζαξκέλε κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πνληηθηνχ.
Σν CEPROTIN 500 IU* παξαζθεπάδεηαη ζε κνξθή θφλεσο πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 500 IU
αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C αλά θηαιίδην. Μεηά ηελ αλαζχζηαζή ηνπ κε 5 ml ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα,
ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 100 IU/ml αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C.
Η δξαζηηθφηεηα (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε κίαο κεζφδνπ ρξσκνγφλνπ ππνζηξψκαηνο έλαληη
ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO).
Έθδνρα:
Υισξηνχρν λάηξην
Κηηξηθφ λάηξην · 2Η2Ο
Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.
*1 Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πξσηεΐλεο C αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ε νπνία κεηξάηαη ακηδνιπηηθά ζε
1 ml θπζηνινγηθνχ πιάζκαηνο.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ

Κφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα.
Λεπθή ή ππφιεπθνπ ρξψκαηνο θφληο ή εχζξππηε ζηεξεά κνξθή. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα
έρεη pH κεηαμχ 6,7 θαη 7,3 θαη σζκσηηθφηεηα φρη ιηγφηεξε απφ 240 mosmol/kg.
4.

ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Σν CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη ζηελ λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο επαγφκελε
απφ θνπκαξίλε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Δπίζεο ην CEPROTIN
ελδείθλπηαη ζηελ βξαρππξφζεζκε πξνθχιαμε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε
πξσηεΐλε C, αλ ηζρχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
επηθείκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή επεκβαηηθή ζεξαπεία
θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε θνπκαξίλε
φηαλ ε ζεξαπεία κφλν κε θνπκαξίλε δελ είλαη επαξθήο
φηαλ ε ζεξαπεία κε θνπκαξίλε δελ είλαη εθηθηή.
4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Η ζεξαπεία κε ην CEPROTIN ζα πξέπεη λα αξρίζεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο ηαηξνχ κε εκπεηξία
ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε παξάγνληεο πήμεο/αλαζηαιηέο, φπνπ ε παξαθνινχζεζε ηεο
δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο είλαη εθηθηή.
Η δφζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε
πεξίπησζε.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν δξαζηηθφηεηαο πξσηεΐλεο C ηεο ηάμεσο ηνπ 100% ην
νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάλσ απφ 25% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
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Πξνηείλεηαη κηα αξρηθή δφζε ησλ 60 έσο 80 IU/kg γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάθηεζεο θαη ηνπ
ρξφλνπ εκηδσήο.
πληζηάηαη ε κέηξεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C κε ηελ ρξήζε ρξσκνγφλσλ ππνζηξσκάησλ
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα ησλ αζζελψλ πξηλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην CEPROTIN.
Η δνζνινγία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο
πξσηεΐλεο C. ε πεξίπησζε νμένο ζξνκβσηηθνχ επεηζνδίνπ νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θάζε 6
ψξεο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ζηε ζπλέρεηα δπν θνξέο ηελ εκέξα θαη πάληα ακέζσο
πξηλ ηελ επφκελε έλεζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ν ρξφλνο εκηδσήο ηεο πξσηεΐλεο C
κπνξεί λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε θάπνηεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο φπσο νμεία ζξφκβσζε κε
θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη λέθξσζε δέξκαηνο.
Αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε ζεξαπεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο ηεο αζζέλεηάο
ηνπο, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απμήζεηο ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C. Η
κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ αληαπφθξηζε θάζε αηφκνπ ππνδειψλεη φηη νη επηδξάζεηο ηνπ CEPROTIN
ζηηο παξακέηξνπο πήμεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε.
Αζζελείο κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. (βι.
παξάγξαθν 4.4)
Βάζεη πεξηνξηζκέλεο θιηληθήο εκπεηξίαο ζε παηδηά πξνεξρφκελε απφ αλαθνξέο θαη κειέηεο ζε 83
αζζελείο, νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ
λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ (βι. παξάγξαθν 5.1).
ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε 250-350 IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη
ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε.
Δάλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε κφληκε πξνθπιαθηηθή αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο κε πξσηεΐλε C πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κφλν φηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξφ
αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα (βι. 4.5). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έλαξμε αληηπεθηηθήο ζεξαπείαο απφ ην
ζηφκα ζπληζηάηαη ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη κε κία ρακειή δφζε θαη λα ξπζκηζηεί απμαλφκελε
ζηαδηαθά, παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζηαζεξή δφζε ρνξήγεζεο.
ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε πξσηεΐλεο C, δηθαηνινγνχληαη πςειφηεξεο ηηκέο
ηεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο
θίλδπλνο ζξφκβσζεο (φπσο ινίκσμε, ηξαχκα, ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε).
ε αζζελείο κε ζπλδπαζκέλε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C θαη αληνρή ζηελ APC
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα θιηληθά ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ CEPROTIN.
Σν CEPROTIN ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έλεζε κεηά απφ αλαζχζηαζε ηεο θφλεσο γηα ελέζηκν
δηάιπκα κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα.
Σν CEPROTIN πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κέγηζην ξπζκφ έλεζεο κέρξη 2 ml αλά ιεπηφ εθηφο ησλ
παηδηψλ κε ζσκαηηθφ βάξνο 10 kg, φπνπ ν ξπζκφο έλεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
0,2 ml/kg/ιεπηφ.
Όπσο κε θάζε πξντφλ πξσηεΐλεο γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, είλαη δπλαηέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο
αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία είλαη νμείαο
θχζεο θαη απεηιεηηθά γηα ηελ δσή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά κέζα
επείγνπζαο αλάλεςεο.
4.3

Αληελδείμεηο
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Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα, ζε πξσηεΐλε πνληηθηψλ ή επαξίλε,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζξνκβσηηθψλ επηπινθψλ
απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Δπεηδή ν θίλδπλνο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, νη
αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θλίδσζε, γεληθεπκέλν εμάλζεκα, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκφ, ππφηαζε
θαη αλαθπιαμία. Αλ ηα ζπκπηψκαηα απηά ζπκβνχλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο.
πληζηάηαη άκεζε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο.
ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ηζρχνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο
θαηαπιεμίαο.
Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη
επνκέλσο, ζπληζηάηαη ηέηνηνη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά.
Σα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα
πεξηιακβάλνπλ επηινγή δνηψλ, έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο
γηα εηδηθνχο δείθηεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ
αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξ’ φια απηά, φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή
πιάζκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί εληειψο ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ.
Σν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή πξσηνεκθαληδφκελνπο ηνχο θαη άιια παζνγφλα.
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθφξνπο ηνχο, φπσο ν HIV, ν HΒV
θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθφξν ηφ HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθφξσλ ηψλ φπσο ν παξβντφο Β19. Η ινίκσμε ηνπ παξβντνχ
Β19 ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξή γηα εγθχνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ) θαη γηα άηνκα κε
αλνζναλεπάξθεηα ή απμεκέλε εξπζξνπνίεζε (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία).
Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνχ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή επαλεηιεκκέλα, πξντφληα Πξσηεΐλεο C πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλν
πιάζκα.
πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη CEPROTIN ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε
νλνκαζία θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο
αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντφληνο.
To CEPROTIN κπνξεί λα πεξηέρεη ηρλνπνζφηεηεο επαξίλεο. Δλδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο επαγφκελεο απφ επαξίλε, πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κία ηαρεία κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ, (ζξνκβνθπηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε [HIT]). ηνπο αζζελείο κε
HIT, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε, δηάρπηε
ελδαγγεηαθή πήμε (DIC), πνξθχξα, πεηέρεηεο θαη γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία (κέιαηλα). Αλ ππάξρεη
ππνςία γηα HIT, ν αξηζκφο ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ακέζσο θαη, αλ είλαη
αλαγθαίν, ε ζεξαπεία κε ην CEPROTIN πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Η αλαγλψξηζε ηεο HIT πεξηπιέθεηαη
απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί ήδε λα έρνπλ εκθαληζηεί ζε αζζελείο ζε νμεία θάζε
κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Αζζελείο κε HIT ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα
απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ επαξίλε.
ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο έρνπλ παξαηεξεζεί νξηζκέλα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Σαπηφρξνλε
αληηπεθηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή (φπσο επαξίλε) κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα απηά ηα αηκνξξαγηθά
επεηζφδηα. Παξ’φια απηά, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί εληειψο ε πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ CEPROTIN
ζε απηά ηα αηκνξξαγηθά πεξηζηαηηθά.
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Η πνζφηεηα λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg. Απηφ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε απφ αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Γελ είλαη γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
ε αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηπεθηηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ αληαγσληζηψλ ηεο βηηακίλεο Κ (π.ρ. βαξθαξίλε), είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί κία
παξνδηθή θαηάζηαζε ππεξπεθηηθφηεηαο πξηλ εθδεισζεί ε επηζπκεηή αληηπεθηηθή δξάζε. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξσηεΐλε C, νχζα ε ίδηα κία πξσηεΐλε πιάζκαηνο εμαξηψκελε απφ ηε
βηηακίλε Κ, έρεη ζπληνκφηεξν ρξφλν εκηδσήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηε βηηακίλε Κ (φπσο παξάγνληεο ΙΙ, ΙΥ, θαη X). Δπνκέλσο, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο
ζεξαπείαο, ε δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C αλαζηέιιεηαη ηαρχηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ
πξνπεθηηθψλ παξαγφλησλ. Γη’απηφ ην ιφγν, αλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο
αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο πξσηεΐλεο C πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη λα επηηεπρζεί έλα
ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα. Αλ θαη ε επαγφκελε απφ ηε βαξθαξίλε λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε αζζελή θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο
αληηπεθηηθά, νη αζζελείο κε ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν (βι.
4.2).
4.6

Κύεζε θαη γαινπρία

Αλ θαη ην CEPROTIN έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζε έγθπεο γπλαίθεο κε αλεπάξθεηα ζε
πξσηεΐλε C, ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε θχεζε δελ έρεη απνδεηρζεί ζε ειεγρφκελεο
θιηληθέο κειέηεο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθθξηζε ηεο πξσηεΐλεο C ζην
κεηξηθφ γάια. Δπνκέλσο, ηα σθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ CEPROTIN θαηά ηελ θχεζε θαη γαινπρία ζα
πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαη ζα πξέπεη ην πξντφλ
λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ είλαη ζαθψο απαξαίηεην.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Σν CEPROTIN δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ελδνθιέβηα πξντφληα, είλαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο
αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξψηκεο ελδείμεηο ησλ
αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαχζνπ θαη
δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ξίγε, εξπζξφηεηα, εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία,
ππφηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνχδηαζκα, έκεην θαη
ζπξηγκφ. Δάλ εκθαληζηνχλ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα
ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ηνπ (βι. παξάγξαθν 4.4).
Καηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ κε CEPROTIN, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 6 κε ζνβαξέο
αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζε 3 απφ 225 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο. πλνιηθά, έρνπλ δνζεί 21.988
ρνξεγήζεηο CEPROTIN. Η θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ είλαη σο αθνινχζσο: κία
αλαθνξά γηα ππξεμία θαη κία αλαθνξά γηα απμεκέλε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε ζε έλα άηνκν, κία
πεξίπησζε θλίδσζεο ζε έλα άηνκν, κία αλαθνξά γηα θλεζκφ, κία αλαθνξά γηα εμάλζεκα θαη κία
αλαθνξά γηα δάιε ζε έλα άηνκν. Με έλαλ ππνινγηζκέλν ξπζκφ αλεπηζχκεηεο εκπεηξίαο (αλά αξηζκφ
ρνξεγήζεσλ) 0,005%, ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο
πνιχ ζπάληαο.
ηελ απζφξκεηε βάζε δεδνκέλσλ κεηά ηελ θπθινθνξία, έρνπλ γίλεη αλαθνξέο αλεζπρίαο,
αηκνζψξαθα, ππεξεθίδξσζεο, απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε
θαηερνιακίλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (επί ιέμεη φξνο: απμεκέλε αλάγθε γηα
θαηερνιακίλεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
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Αλ ην ηδηνζθεχαζκα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C,
κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ αληηζψκαηα αλαζηαιηέο ηεο πξσηεΐλεο C.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηψκαηα ππέξβαζεο δφζεο κε ην CEPROTIN.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: θαηεγνξία αληηζξνκβσηηθφ. Κσδηθφο ATC: B01AD12.
Η πξσηεΐλε C είλαη κία αληηπεθηηθή γιπθνπξσηεΐλε εμαξηψκελε απφ ηελ βηηακίλε Κ ε νπνία
ζπληίζεηαη ζην ήπαξ. Μεηαηξέπεηαη ζε ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C (APC) απφ ην ζχκπινθν
ζξνκβίλεο/ζξνκβνκνδνπιίλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελδνζειίνπ. H APC είλαη κία πξσηεάζε ηεο
ζεξίλεο κε ηζρπξή αληηπεθηηθή δξάζε, ηδηαίηεξα παξνπζία ηνπ ζπκπαξάγνληά ηεο, πξσηεΐλε S. Η
APC αζθεί ηελ δξάζε ηεο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κνξθψλ ησλ παξαγφλησλ V
θαη VIIΙ, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζξνκβίλεο. H APC έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη έρεη
πξντλσδνγνλνιπηηθά απνηειέζκαηα.
Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ CEPROTIN παξέρεη κία άκεζε αιιά παξνδηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ
πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα. Η ππνθαηάζηαζε πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C
αλακέλεηαη λα ειέγμεη ή - φηαλ ρνξεγείηαη πξνθπιαθηηθά - λα εκπνδίζεη ζξνκβσηηθέο επηπινθέο.
Γψδεθα ζεξαπεπηηθνί θχθινη βξαρππξφζεζκεο πξνθχιαμεο πξηλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ηελ
επεκβαηηθή ζεξαπεία θαη 7 ζεξαπεπηηθνί θχθινη καθξνπξφζεζκεο πξνθχιαμεο ζπκπεξηειήθζεζαλ
ζηηο αλαιχζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Γελ έρεη δηεμαρζεί πνηέ νπνηαδήπνηε επίζεκε θιηληθή κειέηε ζε πιεζπζκφ είηε παηδηαηξηθφ είηε
λενγλψλ κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Όκσο, αξθεηέο κηθξέο αλαδξνκηθέο θαη
πξννπηηθέο κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχζαλ άιινπο ηνκείο θιηληθήο εθαξκνγήο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ζ’
απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Η έλδεημε ήηαλ ε πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο θεξαπλνβφινπ πνξθχξαο θαη ηεο
ζξνκβσηηθήο λφζνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 14 ππνθεηκέλσλ ειηθίαο 2 εκεξψλ έσο θαη ηελ
εθεβεία.
Άιιε εκπεηξία κε CEPROTIN θαιχπηεη αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ θαη κία θιηληθή κειέηε ζε ζπλνιηθά
69 παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε επίθηεηε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Η κειέηε είλαη κία
ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή-ηπθιή, δνζνινγηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε κε ειεγρφκελν εηθνληθφ θάξκαθν,
ζηελ έλδεημε ηεο επίθηεηεο αλεπάξθεηαο ζε πξσηεΐλε C ιφγσ ζεςαηκίαο απφ κεληγγηηηδφθνθθν
(IMAG 112). Οη αλαθνξέο ππνδειψλνπλ φηη ην CEPROTIN είλαη θαιά αλεθηφ ζε παηδηά θαη κηθξά
λήπηα.
Οη δνζνινγίεο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 83 αζζελείο, δείρλνπλ φηη νη δνζνινγηθέο
νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη επίζεο έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ
παηδηαηξηθψλ αζζελψλ.
ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε 250-350 IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη
ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

21 αζπκπησκαηηθά άηνκα κε νκνδπγσηηθή ή δηπιή εηεξνδπγσηηθή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C
αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα. Η δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα
κεηξήζεθε κε ηε ρξσκνγφλν κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ. Οη εμαηνκηθεπκέλνη ρξφλνη εκηδσήο
θπκαίλνληαλ απφ 4,4 έσο 15,8 ψξεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν θαη απφ 4,9 έσο
14,7 ρξεζηκνπνηψληαο ην κε δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν. Η εμαηνκηθεπκέλε απμεηηθή αλάθηεζε
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θπκαηλφηαλ απφ0,50 έσο 1,76 [(IU/dL)/(IU/kg)]. Οη αζζελείο δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ ειηθία, ην
βάξνο ζψκαηνο θαη ηνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο.
ε αζζελείο κε νμεία ζξνκβσηηθή λφζν, ε απμεηηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα
θαζψο θαη ν ρξφλνο εκηδσήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνη.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Η πξσηεΐλε C πνπ πεξηέρεηαη ζην CEPROTIN είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ αλζξσπίλνπ
πιάζκαηνο θαη δξα φπσο ε ελδνγελήο πξσηεΐλε C. Δπνκέλσο, πεηξακαηηθέο κειέηεο πάλσ ζηηο
νγθνγελλεηηθέο θαη κεηαιιαμηνγφλεο επηδξάζεηο ηεο - εηδηθά ζε εηεξφινγα είδε - δελ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο.
Γνθηκαζίεο ηνμηθφηεηαο κίαο δφζεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη δφζεηο αξθεηέο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηε
ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνλ άλζξσπν αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (10πιάζηεο) δελ πξνθάιεζαλ
ηνμηθέο επηδξάζεηο ζε ηξσθηηθά.
To CEPROTIN απνδείρζεθε φηη δελ έρεη κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε θαηά ηελ δνθηκαζία Ames πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Μειέηεο ηνμηθφηεηαο κεηά απφ επαλεηιεκέλε ρνξήγεζε δελ έιαβαλ ρψξα επεηδή, πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε παξαζθεπάζκαηα πήμεο είρε δείμεη φηη ηέηνηεο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία. Η
δηαθνξά αλάκεζα ζηα είδε απνδέθηεο θαη ζηελ αλζξψπηλε πξσηεΐλε C ζα έρεη σο ζίγνπξν
απνηέιεζκα ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε κε ζρεκαηηζκφ αληηζσκάησλ.
6.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Κφληο
Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε
Υισξηνχρν λάηξην
Κηηξηθφ λάηξην · 2Η2Ο
Γηαιχηεο
ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Διιείςεη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα, ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα
αλακεηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

3 ρξφληα.
Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο.
6.4

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ην θηαιίδην ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα
λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

500 IU θαη 1000 IU: Η θφληο CEPROTIN δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν γπαιί είηε πδξνιπηηθνχ
ηχπνπ I (500 IU) ή πδξνιπηηθνχ ηχπνπ II (1000 IU). Ο δηαιχηεο δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν
γπαιί πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I. Σα θηαιίδηα ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ δηαιχηε δηαζέηνπλ πψκα απφ ειαζηηθφ
βνπηπιίνπ.
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Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη επίζεο:
κία βειφλα κεηαθνξάο
κία βειφλα κε θίιηξν
Μπνξεί λα κε θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
6.6

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί

Η ιπνθηιηνπνηεκέλε θφληο γηα ελέζηκν δηάιπκα ηνπ CEPROTIN αλαζπζηάηαη κε ηνλ παξερφκελν
δηαιχηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα) ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηείξα βειφλα κεηαθνξάο. Σν θηαιίδην
πεξηζηξέθεηαη ήπηα κέρξη λα δηαιπζεί φιε ε θφληο. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα είλαη άρξσκν
έσο ειαθξψο ππνθίηξηλν θαη δηαπγέο έσο ειαθξψο ηξηδίδνλ θαη νπζηαζηηθά, ειεχζεξν απφ νξαηά
ζσκαηίδηα.
Σν δηάιπκα, κέζσ ηεο ζηείξαο βειφλαο κε θίιηξν, ζα ηξαβερζεί κέζα ζηε ζηείξα ζχξηγγα κηαο
ρξήζεο. Μία μερσξηζηή κε ρξεζηκνπνηεκέλε βειφλα κε θίιηξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ηξαβερζεί θάζε θηαιίδην αλαζπζηακέλνπ CEPROTIN. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη εάλ
παξαηεξεζνχλ νξαηά ζσκαηίδηα.
Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο κε ελδνθιέβηα έλεζε.
Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά
ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

BAXTER AG
Industriestrasse 67
A-1220 Βηέλλε Απζηξία
8.

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

EU/1/01/190/001
9.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΓΚΡΗΖ / ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ

Ηκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: 16 Ινπιίνπ 2001
Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: 16 Ινπιίνπ 2006
10.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ

8

1.

ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

CEPROTIN 1000 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα
2.

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ

Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν πιάζκα θεθαζαξκέλε κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πνληηθηνχ.
Σν CEPROTIN 1000 IU* παξαζθεπάδεηαη ζε κνξθή θφλεσο πνπ πεξηέρεη νλνκαζηηθά 1000 IU
αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C αλά θηαιίδην. Μεηά ηελ αλαζχζηαζή ηνπ κε 10 ml ηείξν Ύδσξ γηα
Δλέζηκα, ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά πξνζέγγηζε 100 IU/ml αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο C.
Η δξαζηηθφηεηα (IU) πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε κίαο κεζφδνπ ρξσκνγφλνπ ππνζηξψκαηνο έλαληη
ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO).
Έθδνρα:
Υισξηνχρν λάηξην
Κηηξηθφ λάηξην · 2Η2Ο
Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.
*1 Γηεζλήο Μνλάδα (IU) πξσηεΐλεο C αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ε νπνία κεηξάηαη ακηδνιπηηθά ζε
1 ml θπζηνινγηθνχ πιάζκαηνο.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ

Κφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα.
Λεπθή ή ππφιεπθνπ ρξψκαηνο θφληο ή εχζξππηε ζηεξεά κνξθή. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα
έρεη pH κεηαμχ 6,7 θαη 7,3 θαη σζκσηηθφηεηα φρη ιηγφηεξε απφ 240 mosmol/kg.
4.

ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

4.1

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο

Σν CEPROTIN ελδείθλπηαη ζηελ θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη ζηελ λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο επαγφκελε
απφ θνπκαξίλε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Δπίζεο ην CEPROTIN
ελδείθλπηαη ζηελ βξαρππξφζεζκε πξνθχιαμε ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε
πξσηεΐλε C, αλ ηζρχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
επηθείκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή επεκβαηηθή ζεξαπεία
θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε θνπκαξίλε
φηαλ ε ζεξαπεία κφλν κε θνπκαξίλε δελ είλαη επαξθήο
φηαλ ε ζεξαπεία κε θνπκαξίλε δελ είλαη εθηθηή.
4.2

Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο

Η ζεξαπεία κε ην CEPROTIN ζα πξέπεη λα αξρίζεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο ηαηξνχ κε εκπεηξία
ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε παξάγνληεο πήμεο/αλαζηαιηέο, φπνπ ε παξαθνινχζεζε ηεο
δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο είλαη εθηθηή.
Η δφζε ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε γηα θάζε εμαηνκηθεπκέλε
πεξίπησζε.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα επίπεδν δξαζηηθφηεηαο πξσηεΐλεο C ηεο ηάμεσο ηνπ 100% ην
νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάλσ απφ 25% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
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Πξνηείλεηαη κηα αξρηθή δφζε ησλ 60 έσο 80 IU/kg γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάθηεζεο θαη ηνπ
ρξφλνπ εκηδσήο.
πληζηάηαη ε κέηξεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο C κε ηελ ρξήζε ρξσκνγφλσλ ππνζηξσκάησλ
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα ησλ αζζελψλ πξηλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην CEPROTIN.
Η δνζνινγία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο
πξσηεΐλεο C. ε πεξίπησζε νμένο ζξνκβσηηθνχ επεηζνδίνπ νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη θάζε 6
ψξεο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ζηε ζπλέρεηα δπν θνξέο ηελ εκέξα θαη πάληα ακέζσο
πξηλ ηελ επφκελε έλεζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη ν ρξφλνο εκηδσήο ηεο πξσηεΐλεο C
κπνξεί λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε θάπνηεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο φπσο νμεία ζξφκβσζε κε
θεξαπλνβφιν πνξθχξα θαη λέθξσζε δέξκαηνο.
Αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε ζεξαπεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο ηεο αζζέλεηάο
ηνπο, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απμήζεηο ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C. Η
κεγάιε δηαθχκαλζε ζηελ αληαπφθξηζε θάζε αηφκνπ ππνδειψλεη φηη νη επηδξάζεηο ηνπ CEPROTIN
ζηηο παξακέηξνπο πήμεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε.
Αζζελείο κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά. (βι.
παξάγξαθν 4.4)
Βάζεη πεξηνξηζκέλεο θιηληθήο εκπεηξίαο ζε παηδηά πξνεξρφκελε απφ αλαθνξέο θαη κειέηεο ζε 83
αζζελείο, νη δνζνινγηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ
λενγλψλ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ (βι. παξάγξαθν 5.1).
ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε 250-350 IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη
ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε.
Δάλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε κφληκε πξνθπιαθηηθή αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο κε πξσηεΐλε C πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κφλν φηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξφ
αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα (βι. 4.5). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έλαξμε αληηπεθηηθήο ζεξαπείαο απφ ην
ζηφκα ζπληζηάηαη ε ζεξαπεία λα μεθηλήζεη κε κία ρακειή δφζε θαη λα ξπζκηζηεί απμαλφκελε
ζηαδηαθά, παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζηαζεξή δφζε ρνξήγεζεο.
ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε πξσηεΐλεο C, δηθαηνινγνχληαη πςειφηεξεο ηηκέο
ηεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο
θίλδπλνο ζξφκβσζεο (φπσο ινίκσμε, ηξαχκα, ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε).
ε αζζελείο κε ζπλδπαζκέλε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C θαη αληνρή ζηελ APC
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα θιηληθά ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ CEPROTIN.
Σν CEPROTIN ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έλεζε κεηά απφ αλαζχζηαζε ηεο θφλεσο γηα ελέζηκν
δηάιπκα κε ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα.
Σν CEPROTIN πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κέγηζην ξπζκφ έλεζεο κέρξη 2 ml αλά ιεπηφ εθηφο ησλ
παηδηψλ κε ζσκαηηθφ βάξνο 10 kg, φπνπ ν ξπζκφο έλεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
0,2 ml/kg/ιεπηφ.
Όπσο κε θάζε πξντφλ πξσηεΐλεο γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, είλαη δπλαηέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο
αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία είλαη νμείαο
θχζεο θαη απεηιεηηθά γηα ηελ δσή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά κέζα
επείγνπζαο αλάλεςεο.
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4.3

Αληελδείμεηο

Τπεξεπαηζζεζία ζηε δξαζηηθή νπζία ή ζε θάπνην απφ ηα έθδνρα, ζε πξσηεΐλε πνληηθηψλ ή επαξίλε,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζξνκβσηηθψλ επηπινθψλ
απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή.
4.4

Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε

Δπεηδή ν θίλδπλνο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο αιιεξγηθνχ ηχπνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, νη
αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θλίδσζε, γεληθεπκέλν εμάλζεκα, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, ζπξηγκφ, ππφηαζε
θαη αλαθπιαμία. Αλ ηα ζπκπηψκαηα απηά ζπκβνχλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο.
πληζηάηαη άκεζε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο.
ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ηζρχνπζεο εηδηθέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο
θαηαπιεμίαο.
Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε εκπεηξία ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε λεθξηθή θαη/ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη
επνκέλσο, ζπληζηάηαη ηέηνηνη αζζελείο λα παξαθνινπζνχληαη πην ζηελά.
Σα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή πιάζκα
πεξηιακβάλνπλ επηινγή δνηψλ, έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελψλ πιάζκαηνο
γηα εηδηθνχο δείθηεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ
αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξ’ φια απηά, φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξψπηλν αίκα ή
πιάζκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί εληειψο ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ.
Σν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα άγλσζηνπο ή πξσηνεκθαληδφκελνπο ηνχο θαη άιια παζνγφλα.
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθφξνπο ηνχο, φπσο ν HIV, ν HΒV
θαη ν HCV θαη γηα ηνλ κε ειπηξνθφξν ηφ HΑV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθφξσλ ηψλ φπσο ν παξβντφο Β19. Η ινίκσμε ηνπ παξβντνχ
Β19 ελδέρεηαη λα είλαη ζνβαξή γηα εγθχνπο (ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ) θαη γηα άηνκα κε
αλνζναλεπάξθεηα ή απμεκέλε εξπζξνπνίεζε (π.ρ. αηκνιπηηθή αλαηκία).
Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν θαηάιιεινπ εκβνιηαζκνχ (επαηίηηδαο Α θαη Β) γηα αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ, ηαθηηθά ή επαλεηιεκκέλα, πξντφληα Πξσηεΐλεο C πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλν
πιάζκα.
πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη CEPROTIN ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε
νλνκαζία θαη ν αξηζκφο παξηίδαο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο
αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντφληνο.
To CEPROTIN κπνξεί λα πεξηέρεη ηρλνπνζφηεηεο επαξίλεο. Δλδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο επαγφκελεο απφ επαξίλε, πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κία ηαρεία κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ, (ζξνκβνθπηνπελία επαγφκελε απφ επαξίλε, [HIT]). ηνπο αζζελείο κε
HIT, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο αξηεξηαθή θαη θιεβηθή ζξφκβσζε, δηάρπηε
ελδαγγεηαθή πήμε, πνξθχξα, πεηέρεηεο θαη γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία (κέιαηλα). Αλ ππάξρεη ππνςία
γηα HIT, ν αξηζκφο ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ακέζσο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ε
ζεξαπεία κε ην CEPROTIN πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Η αλαγλψξηζε ηεο HIT πεξηπιέθεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί ήδε λα έρνπλ εκθαληζηεί ζε αζζελείο ζε νμεία θάζε κε
ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Αζζελείο κε HIT ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα απνθεχγνπλ
ηελ ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ επαξίλε.
ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εκπεηξίαο έρνπλ παξαηεξεζεί νξηζκέλα αηκνξξαγηθά επεηζφδηα. Σαπηφρξνλε
αληηπεθηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή (φπσο επαξίλε) κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα απηά ηα αηκνξξαγηθά
επεηζφδηα. Παξ’φια απηά, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί εληειψο ε πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ CEPROTIN
ζε απηά ηα αηκνξξαγηθά πεξηζηαηηθά.
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Η πνζφηεηα λαηξίνπ ζηε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200 mg. Απηφ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε απφ αζζελείο πνπ αθνινπζνχλ δίαηηα ρακειή ζε λάηξην.
4.5

Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο

Γελ είλαη γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
ε αζζελείο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηπεθηηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ αληαγσληζηψλ ηεο βηηακίλεο Κ (π.ρ. βαξθαξίλε), είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί κία
παξνδηθή θαηάζηαζε ππεξπεθηηθφηεηαο πξηλ εθδεισζεί ε επηζπκεηή αληηπεθηηθή δξάζε. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξσηεΐλε C, νχζα ε ίδηα κία πξσηεΐλε πιάζκαηνο εμαξηψκελε απφ ηε
βηηακίλε Κ, έρεη ζπληνκφηεξν ρξφλν εκηδσήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηε βηηακίλε Κ (φπσο παξάγνληεο ΙΙ, ΙΥ, θαη X). Δπνκέλσο, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο
ζεξαπείαο, ε δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C αλαζηέιιεηαη ηαρχηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ
πξνπεθηηθψλ παξαγφλησλ. Γη’απηφ ην ιφγν, αλ ν αζζελήο κεηαβεί ζε αγσγή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο
αληηπεθηηθά, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο πξσηεΐλεο C πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη λα επηηεπρζεί έλα
ζηαζεξφ αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα. Αλ θαη ε επαγφκελε απφ ηε βαξθαξίλε λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε αζζελή θαηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο
αληηπεθηηθά, νη αζζελείο κε ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν (βι.
4.2).
4.6

Κύεζε θαη γαινπρία

Αλ θαη ην CEPROTIN έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζε έγθπεο γπλαίθεο κε αλεπάξθεηα ζε
πξσηεΐλε C, ε αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε θχεζε δελ έρεη απνδεηρζεί ζε ειεγρφκελεο
θιηληθέο κειέηεο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθθξηζε ηεο πξσηεΐλεο C ζην
κεηξηθφ γάια. Δπνκέλσο, ηα σθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ CEPROTIN θαηά ηελ θχεζε θαη γαινπρία ζα
πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηε κεηέξα θαη ην βξέθνο θαη ζα πξέπεη ην πξντφλ
λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ είλαη ζαθψο απαξαίηεην.
4.7

Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ

Σν CEPROTIN δελ έρεη θακηά επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ.
4.8

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ελδνθιέβηα πξντφληα, είλαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο
αιιεξγηθνχ ηχπνπ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξψηκεο ελδείμεηο ησλ
αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αγγεηννίδεκα, αίζζεκα θαχζνπ θαη
δήγκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ξίγε, εξπζξφηεηα, εμάλζεκα, γεληθεπκέλε θλίδσζε, θεθαιαιγία,
ππφηαζε, ιήζαξγν, λαπηία, αλεζπρία, ηαρπθαξδία, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, κνχδηαζκα, έκεην θαη
ζπξηγκφ. Δάλ εκθαληζηνχλ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα
ζπκβνπιεπηεί ην γηαηξφ ηνπ (βι. παξάγξαθν 4.4).
Καηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ κε CEPROTIN, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 6 κε ζνβαξέο
αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζε 3 απφ 225 αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο. πλνιηθά, έρνπλ δνζεί 21.988
ρνξεγήζεηο CEPROTIN. Η θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ είλαη σο αθνινχζσο: κία
αλαθνξά γηα ππξεμία θαη κία αλαθνξά γηα απμεκέλε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε ζε έλα άηνκν, κία
πεξίπησζε θλίδσζεο ζε έλα άηνκν, κία αλαθνξά γηα θλεζκφ, κία αλαθνξά γηα εμάλζεκα θαη κία
αλαθνξά γηα δάιε ζε έλα άηνκν. Με έλαλ ππνινγηζκέλν ξπζκφ αλεπηζχκεηεο εκπεηξίαο (αλά αξηζκφ
ρνξεγήζεσλ) 0,005%, ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο
πνιχ ζπάληαο.
ηελ απζφξκεηε βάζε δεδνκέλσλ κεηά ηελ θπθινθνξία, έρνπλ γίλεη αλαθνξέο αλεζπρίαο,
αηκνζψξαθα, ππεξεθίδξσζεο, απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε
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θαηερνιακίλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (επί ιέμεη φξνο: απμεκέλε αλάγθε γηα
θαηερνιακίλεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
Αλ ην ηδηνζθεχαζκα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C,
κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ αληηζψκαηα αλαζηαιηέο ηεο πξσηεΐλεο C.
4.9

Τπεξδνζνινγία

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηψκαηα ππέξβαζεο δφζεο κε ην CEPROTIN.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ

5.1

Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο

Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: θαηεγνξία αληηζξνκβσηηθφ. Κσδηθφο ATC: B01AD12.
Η πξσηεΐλε C είλαη κία αληηπεθηηθή γιπθνπξσηεΐλε εμαξηψκελε απφ ηελ βηηακίλε Κ ε νπνία
ζπληίζεηαη ζην ήπαξ. Μεηαηξέπεηαη ζε ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C (APC) απφ ην ζχκπινθν
ζξνκβίλεο /ζξνκβνκνδνπιίλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελδνζειίνπ. H APC είλαη κία πξσηεάζε ηεο
ζεξίλεο κε ηζρπξή αληηπεθηηθή δξάζε, ηδηαίηεξα παξνπζία ηνπ ζπκπαξάγνληά ηεο, πξσηεΐλε S. Η
APC αζθεί ηελ δξάζε ηεο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κνξθψλ ησλ παξαγφλησλ V
θαη VIIΙ, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζξνκβίλεο. H APC έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη έρεη
πξντλσδνγνλνιπηηθά απνηειέζκαηα.
Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ CEPROTIN παξέρεη κία άκεζε αιιά παξνδηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ
πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα. Η ππνθαηάζηαζε πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο κε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C
αλακέλεηαη λα ειέγμεη ή - φηαλ ρνξεγείηαη πξνθπιαθηηθά - λα εκπνδίζεη ζξνκβσηηθέο επηπινθέο.
Γψδεθα ζεξαπεπηηθνί θχθινη βξαρππξφζεζκεο πξνθχιαμεο πξηλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ηελ
επεκβαηηθή ζεξαπεία θαη 7 ζεξαπεπηηθνί θχθινη καθξνπξφζεζκεο πξνθχιαμεο ζπκπεξηειήθζεζαλ
ζηηο αλαιχζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Γελ έρεη δηεμαρζεί πνηέ νπνηαδήπνηε επίζεκε θιηληθή κειέηε ζε πιεζπζκφ είηε παηδηαηξηθφ είηε
λενγλψλ κε ζνβαξή ζπγγελή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Όκσο, αξθεηέο κηθξέο αλαδξνκηθέο θαη
πξννπηηθέο κειέηεο νη νπνίεο εξεπλνχζαλ άιινπο ηνκείο θιηληθήο εθαξκνγήο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ζ’
απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Η έλδεημε ήηαλ ε πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο θεξαπλνβφινπ πνξθχξαο θαη ηεο
ζξνκβσηηθήο λφζνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 14 ππνθεηκέλσλ ειηθίαο 2 εκεξψλ έσο θαη ηελ
εθεβεία.
Άιιε εκπεηξία κε CEPROTIN θαιχπηεη αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ θαη κία θιηληθή κειέηε ζε ζπλνιηθά
69 παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε επίθηεηε αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C. Η κειέηε είλαη κία
ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή-ηπθιή, δνζνινγηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε κε ειεγρφκελν εηθνληθφ θάξκαθν,
ζηελ έλδεημε ηεο επίθηεηεο αλεπάξθεηαο ζε πξσηεΐλε C ιφγσ ζεςαηκίαο απφ κεληγγηηηδφθνθθν
(IMAG 112). Οη αλαθνξέο ππνδειψλνπλ φηη ην CEPROTIN είλαη θαιά αλεθηφ ζε παηδηά θαη κηθξά
λήπηα.
Οη δνζνινγίεο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 83 αζζελείο, δείρλνπλ φηη νη δνζνινγηθέο
νδεγίεο γηα ελήιηθα άηνκα ζεσξνχληαη επίζεο έγθπξεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενγλψλ θαη ησλ
παηδηαηξηθψλ αζζελψλ.
ε ζπάληεο θαη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππνδφξηα έγρπζε 250-350 IU/kg ήηαλ ηθαλή λα επηθέξεη
ζεξαπεπηηθά επίπεδα πιάζκαηνο πξσηεΐλεο C ζε αζζελείο ρσξίο ελδνθιέβηα πξνζπέιαζε.
5.2

Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

21 αζπκπησκαηηθά άηνκα κε νκνδπγσηηθή ή δηπιή εηεξνδπγσηηθή αλεπάξθεηα ζε πξσηεΐλε C
αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα θαξκαθνθηλεηηθά δεδνκέλα. Η δξαζηηθφηεηα ηεο πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα
κεηξήζεθε κε ρξσκνγφλν ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ. Οη εμαηνκηθεπκέλνη ρξφλνη εκηδσήο
θπκαίλνληαλ απφ 4,4 έσο 15,8 ψξεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν θαη απφ 4,9 έσο
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14,7 ρξεζηκνπνηψληαο ην κε δηακεξηζκαηηθφ κνληέιν. Η εμαηνκηθεπκέλε απμεηηθή αλάθηεζε
θπκαηλφηαλ απφ0,50 έσο 1,76 [(IU/dL)/(IU/kg)]. Οη αζζελείο δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ ειηθία, ην
βάξνο ζψκαηνο θαη ηνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο.
ε αζζελείο κε νμεία ζξνκβσηηθή λφζν, ε απμεηηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξσηεΐλεο C ζην πιάζκα
θαζψο θαη ν ρξφλνο εκηδσήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνη.
5.3

Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα

Η πξσηεΐλε C πνπ πεξηέρεηαη ζην CEPROTIN είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ αλζξσπίλνπ
πιάζκαηνο θαη δξα φπσο ε ελδνγελήο πξσηεΐλε C. Δπνκέλσο, πεηξακαηηθέο κειέηεο πάλσ ζηηο
νγθνγελλεηηθέο θαη κεηαιιαμηνγφλεο επηδξάζεηο ηεο - εηδηθά ζε εηεξφινγα είδε - δελ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο.
Γνθηκαζίεο ηνμηθφηεηαο κίαο δφζεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη δφζεηο αξθεηέο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηε
ζπληζηψκελε δνζνινγία ζηνλ άλζξσπν αλά kg ζσκαηηθνχ βάξνπο (10πιάζηεο) δελ πξνθάιεζαλ
ηνμηθέο επηδξάζεηο ζε ηξσθηηθά.
To CEPROTIN απνδείρζεθε φηη δελ έρεη κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε θαηά ηελ δνθηκαζία Ames πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Μειέηεο ηνμηθφηεηαο κεηά απφ επαλεηιεκέλε ρνξήγεζε δελ έιαβαλ ρψξα επεηδή, πξνεγνχκελε
εκπεηξία κε παξαζθεπάζκαηα πήμεο είρε δείμεη φηη ηέηνηεο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία. Η
δηαθνξά αλάκεζα ζηα είδε απνδέθηεο θαη ζηελ αλζξψπηλε πξσηεΐλε C ζα έρεη σο ζίγνπξν
απνηέιεζκα ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε κε ζρεκαηηζκφ αληηζσκάησλ.
6.

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

6.1

Καηάινγνο εθδόρσλ

Κφληο
Αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε
Υισξηνχρν λάηξην
Κηηξηθφ λάηξην · 2Η2Ο
Γηαιχηεο
ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα
6.2

Αζπκβαηόηεηεο

Διιείςεη κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα, ην παξφλ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα
αλακηγλχεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
6.3

Γηάξθεηα δσήο

3 ρξφληα.
Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο.
6.4

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο

Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Μελ θαηαςχρεηε. Φπιάζζεηε ην θηαιίδην ζην εμσηεξηθφ θνπηί γηα
λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο.
6.5

Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε

500 IU θαη 1000 IU: Η θφληο CEPROTIN δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν γπαιί είηε πδξνιπηηθνχ
ηχπνπ I (500 IU) ή πδξνιπηηθνχ ηχπνπ II (1000 IU). Ο δηαιχηεο δηαηίζεηαη ζε θηαιίδηα απφ νπδέηεξν
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γπαιί πδξνιπηηθνχ ηχπνπ I. Σα θηαιίδηα ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ δηαιχηε δηαζέηνπλ πψκα απφ ειαζηηθφ
βνπηπιίνπ.
Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη επίζεο:
κία βειφλα κεηαθνξάο
κία βειφλα κε θίιηξν
Μπνξεί λα κε θπθινθνξνχλ φιεο νη ζπζθεπαζίεο.
6.6

Ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινη ρεηξηζκνί

Η ιπνθηιηνπνηεκέλε θφληο γηα ελέζηκν δηάιπκα ηνπ CEPROTIN αλαζπζηάηαη, κε ηνλ παξερφκελν
δηαιχηε (ηείξν Ύδσξ γηα Δλέζηκα) ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηείξα βειφλα κεηαθνξάο. Σν θηαιίδην
πεξηζηξέθεηαη ήπηα κέρξη λα δηαιπζεί φιε ε θφληο. Μεηά ηελ αλαζχζηαζε ην δηάιπκα είλαη άρξσκν
έσο ειαθξψο ππνθίηξηλν θαη δηαπγέο έσο ειαθξψο ηξηδίδνλ θαη νπζηαζηηθά, ειεχζεξν απφ νξαηά
ζσκαηίδηα.
Σν δηάιπκα, κέζσ ηεο ζηείξαο βειφλαο κε θίιηξν, ζα ηξαβερζεί κέζα ζηε ζηείξα ζχξηγγα κηαο
ρξήζεο. Μία μερσξηζηή κε ρξεζηκνπνηεκέλε βειφλα κε θίιηξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ηξαβερζεί θάζε θηαιίδην αλαζπζηακέλνπ CEPROTIN. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη εάλ
παξαηεξεζνχλ νξαηά ζσκαηίδηα.
Σν αλαζπζηακέλν δηάιπκα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ακέζσο κε ελδνθιέβηα έλεζε.
Κάζε πξντφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππφιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά
ηφπνπο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
7.

ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

BAXTER AG
Industriestrasse 67
A-1220 Βηέλλε Απζηξία
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ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
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