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 تستهدف الورم 
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 تتالءم مع الوعاء 
امتصاص وانصمام

hqTACE
اجليل التالي في عالج سرطان الكبد



Quality TACE

hqTACE - حل االنصمام والتوصيل اخلالي من التأثيرات السلبية
 hqTACE يوفر التحجيم املدرج والتحميل الكفء والتوصيل الفعال لألدوية وخصائص التعامل السريع للمساعدة على التأكد من العالج الفعال 

للورم املستهدف والثقة السريرية.

فوائد ميزات
حتجيم الكريات الدقيقة الفعال واملعتمد للمستوى املراد من االنسداد التحجيم املتوقع

زيادة مساحة سطح االتصال املبطنة لتحسني توصيل األدوية وانسداد 
أكثر اكتمااًل لتأثير صمي ممتاز

تركيبة مطابقة فريدة للغاية

التسليم الدائم لوكيل العالج الكيميائي القدرة على حتميل األدوية باستمرار من خالل املجال بأكمله

توصيل وانتشار سهل بعد حتميل األدوية، بدون انسداد للقسطرة* عمليات حتضير وحتميل لألدوية جديدة ومحسنة

توافق حيوي مثبت بولي )الصوديوم اكريليت فينيل الكحول( البوملر املشترك

0.021 ID التحقق من صحة االختبارات الداخلية من خالل "القسطرة

آلية كريات HEPASPHERE الدقيقة للتحميل بدوكسوروبيسني
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يتم حتميل الدوكسوروبيسني وإزالته بواسطة آلية تبادل أيونية قابلة للعكس. يتفاعل االكريليت سالب الشحنة اخلاص بكريات HepaSpheres الدقيقة مع هيدروكلوريد الدوكسوروبيسني موجب الشحنة.

صورة حتميل الدوكسوروبيسني بكريات HEPASPHERE الدقيقة
 ينتج النسداد األكثر اكتماًل وتوصيل األدوية املمتاز من 

مساحة سطح التصال املبطنة الكبيرة واملطابقة املتفوقة2 

كريات HepaSphere الدقيقة مع 
دوكسوروبيسني 14 يوًما بعد العالج

كريات HepaSphere الدقيقة مع 
الدوكسوروبيسني تسد الوعاء ذا الشعبتني



اجليل التالي في عالج سرطان الكبد

الدراسات على احليوانات تؤكد إثبات مفهوم أداء التحميل والتوصيل
hqTACE مع كريات HepaSphere الدقيقة توفر خصائص أداء متقدمة للنتائج السريرية الفعالة.

معدل فعال من تدمير اخلاليا في اخلاليا السرطانية املستهدفة

حتقق كريات HepaSphere الدقيقة احململة بالدوكسوروبيسني معدالت عالية 
VX-2 مقارنة باالنصمام  من نخر الورم في منوذج ورم األرنب 

الرقيق مع احلفاظ على انخفاض التعرض لألدوية املنهجية.

النتشار والتوصيل الفعال للدوكسوروبيسني 

 تصوير االستشعاع يؤكد توصيل دوكسوروبيسني واختراق األنسجة املرتبطة حتى 1600 
ميكرون في األنسجة احمليطة في منوذج ورم األرنب VX-2 خالل 24 ساعة بعد العالج.2

2-3VX معدل الوفاة لسرطان

hqTACE HS BLAND

في سبعة أيام، كان معدل وفاة اخللية في منوذج VX-2 بنسبة 90% لكريات HepaSphere الدقيقة احململة بدوكسوروبيسني 
و60% لالنصمام الرقيق باستخدام كريات HepaSphere الدقيقة

األداء الصمي الكامل

 تؤكد دراسات احليوانات على أن كريات HepaSphere الدقيقة احململة 
 بالدوكسوروبيسني حتقق نفس املستوى املتوسط من االنسداد مثل كريات

HepaSphere الدقيقة املستخدمة في االنصمام الرقيق.2

تكبير 4 مرات في 24 ساعة بعد العالج2
 مسافة 1600 ميكرون لعملية تصفية 

الدوكسوروبيسني

تكبير 4 مرات في 3 أيام بعد العالج2

تكبير 10 مرات في 7 أيام بعد العالج2



التجربة السريرية: 
استهداف عاٍل الستجابة الورم مع مضاعفات منخفضة

 التجربة السريرية مع كريات HepaSphere الدقيقة احململة بالدوكسوروبيسني تثبت صحة الدراسات قبل 
 السريرية موضحة أن hqTACE يوفر كفاءة عالية مع انخفاض التعرض لألدوية املنهجية املرتبطة. وهذا يقلل 

من تأثير وظيفة الكبد الصحية الكامنة والسميات األخرى املرتبطة بدوكسوروبيسني.

استهداف عاٍل لستجابة الورم

 قامت دراسة متعددة املراكز  مبتابعة 50 مريضا )36 من الذكور و 14 من اإلناث، تتراوح أعمارهم بني 54-80 عاًما( 
 لديهم سرطان أولي بالكبد ومت تصنيفهم على مقياس "تشايلد بوف" في الفئة أ أو ب )92% من مقياس "تشايلد بوف" أ(. 

 مت عالج املرضى بكريات HepaSphere الدقيقة احململة بجرعة 50 مجم من دوكسوروبيسني أو إبروبيسني. كانت 
4.mRECIST استجابة الورم املستهدف نسبتها 77.4% خالل 6 أشهر من املتابعة، وقد مت قياسها مبعيار

استجابة الورم خالل 1 و 6 أشهر4



Transarterial chemoembolization (TACE) هو نظام رعاية  معياري لسرطان 
الكبد غير القابل لالستئصال (HCC). نظام TACE لتوصيل األدوية - وهو 

استخدام مادة صمية لتحميل وتوصيل عوامل العالج الكيميائي مباشرة 
إلى الورم - أفضل من نظام TACE التقليدي لتمكينه التركيز العالي للدواء 

الذي يتم استهدافه وتوصيله بدقة مباشرة إلى موقع الورم، مما ينتج 
عنه عدد أقل من اآلثار اجلانبية املرتبطة باألدوية. من امليزات األساسية 

لنظام TACE لتوصيل األدوية مقارنة بنظام TACE التقليدي هو حتسني أمان 
املريض نتيجة النخفاض تداول دوكسوروبيسني املنهجي، وينتج عن ذلك 

تأثير أقل على وظيفة1 الكبد العادية في أثناء العالج. 

 HepaSphere لتوصيل الدواء مع كريات TACE نظام( hqTACE اآلن، يأخذ
الدقيقة( نظام TACE لتوصيل الدواء إلى مرحلة متقدمة. توفر كريات 

 .BioSphere Medical S.A الدقيقة، املصنعة بواسطة شركة HepaSphere
الرائدة عاملًيا في تقنية الكريات الدقيقة، سهولة في التعامل معها وأداًء 
صمًيا متفوًقا، وحتمياًل/توصياًل عالي الكفاءة لألدوية وفاعلية سريرية.

 اجليلالتالي



طلب املعلومات
كريات HepaSphere الدقيقة

رقم الطلب كمية )ملجم( حجم نطاق عند التمدد 
)ميكرون(

حجم نطاق اجلسيمات 
اجلافة )ميكرون(

V225HS 1 قارورة، 25 ملجم *240-120 60-30
V325HS 1 قارورة، 25 ملجم *400-200 100-50
V525HS 1 قارورة، 25 ملجم *600-400 150-100
V725HS 1 قارورة، 25 ملجم *800-600 200-150

 عند االتصال بوسيط تباين غير أيوني أو مالح )NaCl 0.9%( تتمدد كريات HepaSphere الدقيقة 4 مرات بقطر حالة اجلفاف اخلاصة بها. 
ُيرَجى الرجوع إلى تعليمات استخدام املنتج قبل استخدامه.
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